
Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác 

(bakalárske, diplomové) 

 
Prihlasovanie na témy záverečných prác sa realizuje len prostredníctvom Akademického 
informačného systému – adresa: https://ais2.euba.sk 
Prihlasovanie je určené pre: 
ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA – DIPLOMOVÉ PRÁCE 
ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE  PRÁCE 
 
Termín na prihlasovanie: od 6.2.2023 12:00 hod. do 10.2.2023 23:59 hod. 
Mimo týchto termínov nie je možné sa prihlásiť na záverečnú prácu. 
 
Bakalárske štúdium 
Študenti si vyberajú zo zoznamu tém pre študijný program Ekonomika a manažment 
podniku. Pre rýchlejšiu orientáciu a zobrazenie všetkých vypísaných tém je potrebné si 
vybrať príslušné stredisko/katedru.  
 
Inžinierske štúdium 
Študenti si vyberajú témy podľa študijného programu a študijnej špecializácie. 
 
1) Študijný program Ekonomika podniku: 

a) Študijná špecializácia Riadenie hodnotových procesov podniku – študenti sa 
prihlasujú na témy vypísané Katedrou podnikovohospodárskou 

b) Študijná špecializácia Podniková logistika – študenti sa prihlasujú na témy vypísané 
Katedrou manažmentu výroby a logistiky 

 
2) Študijný program Všeobecný manažment: 

a) Študijná špecializácia Podnikový manažment – študenti sa prihlasujú na témy 
vypísané Katedrou manažmentu, v názve témy je v zátvorke uvedený názov 
špecializácie 

b) Študijná špecializácia Personálny manažment – študenti sa prihlasujú na témy 
vypísané Katedrou manažmentu, v názve témy je v zátvorke uvedený názov 
špecializácie 

c) Študijná špecializácia Finančný manažment  – študenti sa prihlasujú na témy 
vypísané Katedrou podnikových financií 

d) Študijná špecializácia Informačný manažment – študenti sa prihlasujú na témy 
vypísané Katedrou informačného manažmentu 

 
Po uplynutí týchto termínov, študentom, ktorí si nevyberú tému záverečnej práce, bude administratívne 
pridelená. 



Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác – návod pre AIS 

(bakalárske, diplomové) 

 

1. Modul Evidencia štúdia 
2.  Aplikácia VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky 

druhá karta – Záverečné práce 

3. Pridať prácu – ikona  
4. V nasledujúcom dialógovom okne „Pridanie záverečnej práce“ nastaviť typ práce (bakalárska, 

inžinierska), vybrať študijný program na ktorom študujete.  Vyberáte  si len zo zoznamu prác 
určených pre daný študijný program!!! 

5. Ďalším krokom zobrazíte vypísané témy pre daný študijný program cez túto ikonu: (umiestnená na 
pravej strane obrazovky)  

 

6. Filter katedry nastavíte nasledovne: 

             

7. Kliknutím označíte vybratú tému a potvrdíte ju touto ikonou:  

 
8. Vybraná téma sa zobrazí v zozname tém študenta (študent si môže vybrať maximálne jednu tému) 

 

V prípade problémov kontaktuje: 

 
 

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.– vladimir.bolek@euba.sk 

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA – katarina.remenova@euba.sk 
 

 


