
Manuál k odovzdávaniu záverečných prác cez AiS2 

Kritériá elektronickej verzie záverečnej práce 

Pred odoslaním elektronickej verzie práce cez AiS2 si skontrolujte, či práca spĺňa kritériá 

elektronickej verzie záverečnej práce: 

- Záverečná práca musí byť vo formáte PDF (návod na prevod do PDF pomocou CutePDF nájdete na 

moja.uniba.sk, v časti AiS2 → link Záverečné práce) 

- Záverečná práca musí byť prevediteľná na text (otestujte na moja.uniba.sk, v časti AiS2 → link 

Záverečné práce) 

- Záverečná práca nesmie byť chránená heslom proti čítaniu 

- Elektronická verzia práce má max. 50 MB (každá príloha práce má max. 50 MB) 

- Tlačená a elektronická verzia musia byť identické (okrem Zadania ZP, ktoré elektronická forma ZP 

neobsahuje) 

Odovzdávanie elektronickej verzie záverečnej práce prebieha cez AiS2, kde je študent 

povinný vyplniť potrebné údaje. Konečnú verziu záverečnej práce si študent označí v AiS2 

ako finálnu, čím dokončí jej odovzdanie. Označenie „Finálna“ môže urobiť študent iba 

1x !!! AiS2 automaticky vygeneruje 2 typy licenčných zmlúv (jednu s VŠ, druhú so SR) do 

jedného pdf súboru, v ktorých autor určil spôsob zverejnenia a použitia práce. Ich vytlačenie 

je možné až po označení práce ako finálnej. 

Takto označená práca je exportovaná na kontrolu originality. K výsledku kontroly originality 

sa vyjadruje v posudku vedúci práce. 

Postup odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce 

Študent odovzdáva elektronickú formu záverečnej práce prostredníctvom aplikácie VSES017 

– Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky. 

Obr. 1 

 



V aplikácii sú v hornej časti informácie o Vás, ako aj o Vašom štúdiu, pokiaľ súčasne 

študujete na Univerzite Komenského v Bratislave viac študijných programov, sú uvedené 

všetky. V dolnej časti okna kliknite na kartu označenú ako Záverečné práce (1a). Zobrazí sa 

vám zoznam zadaní ZP, na ktoré ste prihlásený/á. Potvrdením ikonky (1b) sa otvorí nové 

okno (viď obr.2). 
Obr. 2 

 

2a – Kód, číslo odboru – v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2017 sa toto číslo už neuvádza 

na Titulnom liste ZP, zostáva len názov odboru vzdelania; 

2b – Vložiť prácu do úložiska (povinné) – touto cestou pridáte prácu, ktorú máte uloženú 

v počítači, alebo na USB; neúspešný pokus o pridanie záverečnej práce môže byť spôsobený 

tým, že práca nie je vo formáte PDF, má nedostatočný rozsah, prípadne má viac ako 50MB; 

2c – Vložiť prílohu do úložiska (nepovinné) – pokiaľ má vaša práca špeciálne prílohy (týka sa 

to najmä študentiek/ov VV, HV – nafotené obrazy, hudobný záznam,...), sem ich pridáte; 

každá príloha môže mať max. 50 MB, v prípade rozsiahlejšej prílohy, ju rozdeľte na viac 

častí; 

2d – Evidovať čestné vyhlásenie (nepovinné) – ak študent publikoval školské dielo alebo jeho 

časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným 

vyhlásením, ktoré vypĺňa v čase odovzdávania práce, alebo aj po jej odovzdaní (najneskôr 

pred dňom obhajoby ZP), podľa toho, ako sa termín publikovania kryje s termínom 

odovzdávania ZP; 
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2e – Evidovať licenčnú zmluvu pre CRZP (povinné) – ak študent v návrhu licenčných zmlúv 

žiada odkladnú lehotu sprístupnenia práce verejnosti dlhšiu ako 12 mesiacov odo dňa 

obhajoby školského diela, v systéme AiS2 vyplní aj odôvodnenie žiadaného predĺženia 

odkladnej lehoty. Odkladná lehota môže byť max. 36 mesiacov. K predĺženiu odkladnej 

lehoty sa musí vyjadriť dekanka do 10 kalendárnych dní. Ak sú v školskom diele údaje, 

ktorých zverejnenie je vylúčené najmä z dôvodu obchodného tajomstva tretej osoby, 

utajovanej skutočnosti alebo osobných údajov, postupuje sa podľa príslušného článku 

aktuálne platnej smernice rektora k záverečným prácam. 

2f – Evidovať abstrakt, texty, vlastnosti (povinné) – vyplníte počet strán práce (číslo 

poslednej strany zoznamu použitej literatúry), abstrakt v anglickom (alebo v inom cudzom) a 

slovenskom jazyku; ak je cudzí jazyk iný než anglický, musíte skopírovať do tretieho políčka 

s označením EN slovenskú alebo cudzojazyčnú verziu abstraktu; 

2g – Označiť prácu ako finálnu (povinné) – konečnú verziu záverečnej práce označíte ako 

finálnu, čím dokončíte jej odovzdanie. Označenie „Finálna“ môžete urobiť iba 1x !!! 

2h – Tlač výsledku originality (nepovinné) – keď je práca už v stave „kontrola originality“ 

môžete si pozrieť výsledok; 

Zobrazenie a tlač posudkov záverečnej práce 

Vedúci práce a oponent práce zapisuje posudok a hodnotenie práce (A-FX) do AiS2 

najneskôr 3 dni pred obhajobou. Študent vidí posudok vedúceho aj oponenta práce v AiS2 až 

po jeho zadaní do AiS2 cez aplikáciu VSES017 na záložke Záverečné práce. 
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V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO PROBLÉMOV KONTAKTUJTE CePIT-

HOTLINE - 02/59244944 (po-pi 7-20h, víkendy a sviatky 9-12h). 


