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AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín 
AiS2 na základe podkladov pre rozvrh sám negeneruje výsledný rozvrh. Systém slúži na 

podporu tvorby a evidencie rozvrhu hodín. Mnohé vysoké školy, fakulty ani nemajú tendencie mať 

generovaný rozvrh, ale ho chcú si ho vytvoriť sami. Chcú mať pod kontrolou proces tvorenia, kde 

chcú zohľadniť mnohé časti rozvrhu, ktoré sa zložito definujú do obmedzení. V mnohých prípadoch 

je jednoduchšie mať podporu pre preklopenie rozvrhu z predchádzajúceho akademického roku 

a doplniť len príslušne presuny a zmeny v exitujúcom rozvrhu. Dôležité je mať vhodnú a dobre 

použiteľnú podporu pre samotnú tvorbu rozvrhu. Pod tvorbou rozvrhu rozumieme zaraďovanie, 

umiestňovanie rozvrhových okienok vytvorených v podkladoch pre rozvrh. Zaradiť rozvrhové 

okienko znamená určiť niekoľko údajov. Všetky atribúty, ktoré je možné určiť pri zaraďovaní 

okienka sú obdobie (dané dátumovým intervalom príslušného semestra), deň v týždni, čas od – do, 

pravidelnosť, skutočná dĺžka v minútach, miestnosť, vyučujúci, poznámky okienka, obmedzenia 

počtov študentov, sledované kontroly. Väčšina daných údajov je spravidla už určená pri vytváraní 

okienka a niektoré údaje systém nastavuje na predvolené hodnoty a spravidla ich už používateľ 

nemení. Základné potrebné údaje, ktoré je nutné pri zaradení nastaviť je vybrať deň a čas od. 

Z daného hľadiska môžeme uvažovať o dvoch typov zaradenia rozvrhového okienka -  rýchle 

zaradenie okienka a komplexné zaradenie okienka. Pre potreby komplexného zaradenia je potrebné 

mať možnosť zadať všetky atribúty, údaje v rámci jedného dialógu. Pokiaľ všetky potrebné údaje 

okienka už mám zaevidované pri tvorbe podkladov, tak rýchle zaradenie okienka v tej 

najjednoduchšej forme znamená určiť len deň a čas od. 

Aplikácia AiS2 TRH vychádza z niekoľkoročných skúseností pri reálnej tvorbe rozvrhu 

hodín. Mnohé školy doteraz tvoria rozvrh jednoducho povedané zakladaním vytvorených 

rozvrhových okienok. Na začiatku tvorby rozvrhu, keď ešte nie je umiestnených veľa okienok, tak 

si stačí zobraziť sadu rozvrhových okienok miestnosti, predmetu, vyučujúceho, ... a pohľadom na 

príslušný rozvrh je možné určiť vhodný deň a čas. Zvyšujúcim sa počtom zaradených okienok sa 

znižujú možnosti umiestnenia okienka tak, aby nenastali kolízie. Aby sa rozvrhár vedel správne 

rozhodnúť pre deň a čas, tak spravidla potrebuje vidieť niekoľko rozvrhov. Podľa toho aké okienko 

zakladá, tak potrebuje rýchlo vidieť rozvrh konkrétneho vyučujúceho, miestnosti, študijnej skupiny, 

predmetu. V týchto fázach sa niekedy musí zrušiť existujúce umiestnenie nejakého okienka alebo sa 

musí niekde presunúť. Pri mnohých okienkach rozvrhár mení miestnosť umiestnenia a v niektorých 

prípadoch aj vyučujúceho. Aj pre tieto rozhodnutia musí vedieť nahliadnuť do viacerých rozvrhov. 

Pre rýchle vylúčenie pozícií, kde je kolízia daného okienka je vhodný aj pohľad na rozvrh daného 

okienka. V prvom kroku stačí informácia o obsadených a voľných pozíciách, čo sa týka dňa a času. 

Ide o pohľad na všetky dni a hodiny v týždni a koľko by vzniklo kolízií na všetky možné základné 

umiestnenia daného okienka (na definované časové intervaly). V podstate je to určenie, kde by 

mohlo byť dané okienko zaradené. V niektorých situáciách je nutné využiť obsadenú pozíciu 

a vtedy je dôležité jednoducho zistiť danú kolíziu detailne. Cieľom aplikácie je čo najjednoduchšie 

poskytnúť tieto možnosti. Aplikácia slúži na tieto činnosti a nie je jej cieľom zachytiť celý proces 

tvorby rozvrhu. Aplikácia má umožniť tvoriť postupne rozvrh týmto procesom a má pomáhať 

vidieť aktuálny stav a zisťovať možné umiestnenia a kontrolovať kolízie. Ďalšou požiadavkou na 

aplikáciu je, aby zaraďovanie okienok graficky zodpovedalo vytvoreným okienkam a priamo sa 

dalo umiestňovať, presúvať zvolené okienko do znázorneného rozvrhu hodín. 

Práca s aplikáciou začína výberom akademického roku a semestra na príslušnej fakulte, kde 

má používateľ rolu rozvrhára. Fakulta určuje niektoré definované hodnoty ako sú časové intervaly, 

dátumové obdobie semestra, ... a spolu s akademickým rokom a semestrom určuje s akou množinou 

okienok môže daný používateľ narábať. Zjednodušene môžeme povedať, že je to určenie kde a na 

aké obdobie je tvorený rozvrh hodín. Akademický rok a semester zároveň slúži ako parameter pre 



 

AiS2 TRH 

Akademický informačný  systém AiS2  2 

výber jednotlivých zobrazovaných rozvrhov. Aplikáciu môžeme chápať ako výber základných 

parametrov a spúšťač aplikácií pre samotné zaraďovanie okienok. 

Základ aplikácie pre umiestňovanie okienok tvoria okná rozvrhov miestností, vyučujúcich, 

predmetov, študijných skupín. Na otvorenie okien rozvrhov slúži panel ikoniek spúšťacej aplikácie, 

z ktorej sa otvára samostatné aplikačné okno, v ktorom sa zobrazujú príslušné vybraté rozvrhy. 

Jednoducho povedané rozvrhár si v príslušnom akademickom roku a semestri otvára okná rozvrhov 

miestností, vyučujúcich, ... Cez jednotlivé rozvrhy sa rozvrhár vie dostať ku každému okienku, 

ktoré má byť podľa podkladov rozvrhované. Proces postupnej tvorby rozvrhu v jednotlivých 

etapách je taký, že sa zaraďujú okienka určitých vyučujúcich, miestnosti, do ktorých je požiadavka 

na umiestnenie veľkého počtu hodín. Tvorba sa kombinuje so zaraďovaním okienok v rozvrhu 

predmetu alebo študijnej skupiny. V konečnej fáze sa vyberajú okienka pre zaradenie rôznym 

spôsobom napr. podľa typu výučby, podľa počtu študijných skupín okienka, ... Z daného hľadiska je 

potrebné mať aj prehľad všetkých okienok pre príslušný akademický rok, semester. Aplikácia 

umožňuje zobraziť aj okno zoznamu rozvrhových okienok, z ktorého je tiež možné pre zvolené 

okienko vyvolať okno rozvrhu príslušného predmetu, vyučujúceho, miestnosti. Daný prehľad je 

zoznam, čiže nie rozvrhové stvárnenie okienok. V danom prehľade je možné vyvolať akciu 

komplexného zaradenia, zrušenia zaradenia, aktualizácie a schvaľovania okienok. Daný prehľad 

preberá funkčnosť aplikácie VSRH007 – Zaraďovanie rozvrhových akcií.  

Po výbere príslušných rozvrhov sa zobrazí okno rozvrhov. V okne rozvrhov je možné 

otvoriť niekoľko konkrétnych rozvrhov hodín prostredníctvom ikonky „+“ pridania novej záložky 

okna rozvrhu hodín danej skupiny. Okno rozvrhu miestnosti, vyučujúceho, predmetu, študijnej 

skupiny slúži na samotnú tvorbu rozvrhu. Pri spustení okna rozvrhov sa priamo spustí aj doplňujúci 

príslušný výber miestnosti, vyučujúceho, predmetu, študijnej skupiny ako pri otvorení ďalšej 

záložky.  

Okno rozvrhu miestnosti zobrazuje rozvrh vybranej miestnosti. Pri výbere miestností 

umožňuje zvoliť filtračné podmienky budovy, kódu a typu miestnosti. Zobrazený je rozvrh 

miestnosti bez ohľadu nato, z ktorej fakulty sú predmety. Rozvrh miestnosti v priestore deň - čas, 

ktorý nie je obsadený rozvrhovým okienkom zobrazuje informáciu o prípadnom obsadení iným 

tipom obsadenia miestnosti. Znamená to, že ak je miestnosť obsadená napr. neštandardnou akciou, 

tak v príslušných okienkach je zobrazený kód daného typy, čiže I. Ak používateľ bude chcieť 

zaradiť okienko na taký deň, čas, znamená to, že vznikne kolízia prekrývania okienok miestností. 

Ak miestnosť má definované nejaké obmedzenie, tak v danom priestore deň – čas je zobrazená daná 

informácia znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný deň, čas vznikne kolízia porušenia 

obmedzenia miestnosti. 

Okno rozvrhu vyučujúceho zobrazuje rozvrh vybranej osoby. Pri výbere osoby umožňuje 

zvoliť filtračné podmienky fakulty, strediska (katedra, ústav, ...) a mena osoby (CM005 – Výber 

osoby). Zobrazený je rozvrh vyučujúceho bez ohľadu nato, z ktorej fakulty vyučuje predmet. 

Rozvrh osoby v priestore deň - čas, ktorý nie je obsadený rozvrhovým okienkom, zobrazuje 

informáciu o prípadnom obsadení osobnou akciou. Znamená to, ak vyučujúci má nadefinovanú 

osobnú akciu a v danom čase nemá rozvrhové okienko, tak v danom priestore je zobrazený kód AZ 

– akcia zamestnanca. Ak používateľ bude chcieť zaradiť okienko na taký deň, čas, znamená to, že 

vznikne kolízia prekrývania okienok vyučujúcich. Ak vyučujúci má definované nejaké obmedzenie, 

kedy nemôže zabezpečiť výučbu, tak v danom priestore deň – čas je zobrazená daná informácia 

znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný deň, čas vznikne kolízia porušenia obmedzenia 

vyučujúceho. 

Okno rozvrhu predmetu zobrazuje rozvrh vybraného predmetu. Pri výbere predmetov 

umožňuje zvoliť filtračné podmienky zabezpečujúceho strediska, skratky a názvu predmetu.  

Okno rozvrhu študijnej skupiny zobrazuje rozvrh vybranej študijnej skupiny. Pri zobrazení 

študijných skupín umožňuje zvoliť filtračné podmienky skratky, názvu študijného programu, 

evidenčného ročníka, krúžku. Ak študijná skupina má definované nejaké obmedzenie, tak v danom 
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priestore deň – čas je zobrazená daná informácia znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný 

deň, čas vznikne kolízia porušenia obmedzenia študijných programov, ročníkov, krúžkov. 

Používateľ má možnosť zobraziť si niekoľko okien rozvrhov a v nich niekoľko okien 

konkrétneho rozvrhu hodín. Medzi jednotlivými záložkami je možné prepínať sa. Každú záložku je 

možné pomocou príslušných ikoniek zavrieť a obnoviť jej obsah. Pri každom prechode na 

existujúcu záložka sa obsah automaticky obnovuje. Okno rozvrhu je rozdelené na tri základne časti. 

Najväčšiu časť zobrazuje príslušný zvolený rozvrh v grafickej podobe týždenného rozvrhu. Okno 

zobrazuje všetky dni týždňa a rozvrhové intervaly na príslušnej fakulte, kde je tvorený rozvrh. 

Jednotlivé dni je možné minimalizovať, maximalizovať. Všetky riadky v maximalizovanej podobe 

a aj stĺpce majú rovnakú výšku a šírku tak, aby vyplnili celý vymedzený priestor, bez ohľadu koľko 

okienok je v príslušný deň a čas. Samotné okienko má presne definované zobrazované riadky 

s pevnou výškou a s ich obsahom. Znamená to, že v prípade ak v niektorom riadku je dlhší text 

alebo okno aplikácie je zmenšené, tak nie je viditeľný celý riadok prípadne všetky riadky okienka. 

Rozvrhové okienko zobrazuje nasledujúce riadky: 

- Skratka predmetu – hlavička okienka (ÚMV/ALG1a/04) 

- Čas od – do (7:15 – 9:45) 

- Skratka predmetu, typ výučby, rozsah v rozvrhu, pravidelnosť, skutočný rozsah (ALG1a C 

2h P.T (1h)) 

- Názov predmetu (Algebra I.) 

- Vyučujúci (Harminc) 

- Miestnosť (SA0A1)  

- Študijné skupiny (1MIb*,1FIb*,1GIb*,1CHIb*) 

- Obdobie, týždne (11.02.2013 – 17.05.2013) 

- Poznámka rozvrhového okienka 

- Poznámka rozvrhára 

Okienko môže byť umiestnené mimo základné intervaly. Zobrazované je na pozícií určenej 

časom od umiestnenia. Okienko môže vzhľadom na svoj rozsah zasahovať do viacerých časových 

intervalov. V prípade, že v daný deň a časový interval, je umiestnených viac okienok (napr. parný 

a nepárny týždeň v miestnosti, paralelné výberové predmety študijnej skupiny, ...), tak sa ich výška 

znižuje príslušným počtom okienku v dni. Znamená to, že sa znižuje počet viditeľných riadkov 

okienka.  

V pravej časti okna rozvrhov je zobrazený zoznam rozvrhových okienok, ktoré nie sú 

umiestnené a zodpovedajú podmienkam zvolených okien rozvrhov. Znamená to, že v okne 

rozvrhov miestností v zozname okienok sú zobrazované všetky nezaradené okienka zvolených 

miestností (t.j. nezaradené okienka, ktorých požiadavka na miestnosť je niektorá zo zobrazených 

rozvrhov miestností) a tie, ktoré v požiadavke na miestnosť majú typ miestnosti zhodný s typom 

zobrazeného rozvrhu miestnosti alebo budova je zhodná s budovou zobrazeného rozvrhu miestnosti. 

V okne vyučujúcich sú ponúkane všetky nezaradené okienka vybratých vyučujúcich atď. Každým 

otvorením, zatvorením nejakého konkrétneho rozvrhu hodín sa mení ponúkaný zoznam okienok. 

Zoznam okienok zobrazuje jednotlivé okienka v grafickej podobe, pričom je určená presná dĺžka. 

Znamená to, že v časti nezaradené okienka sú všetky okienka rovnaké bez ohľadu na počet hodín. 

Okienko po zaradení sa zobrazí v dĺžke, ktoré je určené hodinami a rozvrhovými intervalmi. 

Zobrazené okienka je možné triediť niekoľkými kritériami – skratka predmetu, vyučujúci, rozsah, 

typ výučby, počet študijných skupín. Okno pre výber triedenia sa vyvolá príslušnou ikonkou nad 

zoznamom akcii. Pre jednotlivé vybraté okienko je možné vyvolať akciu aktualizácie, detailu, 

zaradenia, zrušeniu zaradenia, zobrazenie počtu prihlásených študentov, schválenia a zrušenie 

schválenia okienka a zistenia kolízií daného okienka. Dané akcie je možné vyvolať aj pre zaradené 

okienko. 

Dolná časť zobrazeného rozvrhu slúži na zobrazenie kolízií zvoleného okienka. Aplikácia 

umožňuje výber zobrazovaných konfliktov - vyučujúci, miestnosť a podľa typu výučby A, B, C. Pri 
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type výučby je možné voliť kombináciu, aké konflikty majú byť zisťovane. V prípade, že 

umiestňujeme okienko, ktoré je pre študijnú skupinu typu A, tak by sme nechceli prekryť so 

žiadnym iným typom výučby (v čase povinnej výučby pre študijnú skupinu by nemali mať inú 

výučbu). V prípade, že umiestňujeme voliteľnú výučbu, tak ju v mnohých prípadoch prekrývame 

s inou voliteľnou výučbou, ale nemali by sme ju prekryť s takým okienkom, ktoré je spojené 

s takou študijnou skupinou, pre ktoré je daná výučba povinná. Ide o prvý prípad, ale z opačnej 

strany. Dané prípady vieme kombinovať výberom typu výučby voči mojej umiestňovanej študijnej 

skupine a voči typu výučby kolízneho okienka. Kolízie zvoleného okienka sú znázornené 

v grafickej podobe rozvrhu hodín, v ktorom je zobrazené číselné vyjadrenie počtu kolízií 

v jednotlivých dňoch a časoch. Zároveň prázdne okienka určujú možné umiestnenia okienka. 

V mnohých prípadoch je pre rozvrhára dôležitá informácia len o existencii konfliktu. V prípade 

potreby zistenia presných informácií o kolízií je možné zobraziť detail kolízie, kde sa zobrazia 

presné údaje konfliktu. 
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Návod na používanie 
 

1. Po prihlásení v ľavej časti vyberte subsystém Rozvrh. V pravej časti portálu Tvorba rozvrhu 

hodín otvorte (kliknutím)  aplikáciu „VSRH060 – AiS2 TRH – Tvorba Rozvrhu Hodín“ . 
 

 
Obrázok 1 

 

2. Vo filtri (okno VSRH060) nastavte jednotlivé filtračné podmienky (ak majú byť iné ako 

predvolené) a zvoľte, ktoré rozvrhové okienka chcete zobraziť (Miestnosť / Vyučujúci / 

Študijná skupina / Predmet / Zoznam akcií). 

 

 
Obrázok 2 

 

Kliknutím na Zoznam akcií sa zobrazí doterajšia aplikácia VSRH007 - Zaraďovanie rozvrhových 

akcií, ale už bez filtra pre výber fakulty, akademického roka a semestra (tieto filtračné podmienky 

sa  nastavujú v okne VSRH060). 
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3. V novom okne (VSRH061) kliknite na modrú ikonku „+“. 

 

 
Obrázok 3 

 

Otvorí sa okno (VSRH062) pre výber miestností (vyučujúceho, študijnej skupiny alebo predmetu). 

 

 
Obrázok 4 
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4. V okne VSRH062 zvoľte kritéria pre zobrazenie miestnosti, 

 

 
Obrázok 5 

vyučujúceho 

 
Obrázok 6 

študijnej skupiny 

 
Obrázok 7 
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alebo predmetu 

 
Obrázok 8 

 

V zobrazenom zozname označte miestnosť (vyučujúceho, študijnú skupinu alebo predmet) 

a kliknite na tlačidlo „OK“. 

 

5. V okne VSRH061 (Obrázok 3) sa zobrazia zaradené aj nezaradené okienka pre vybratú 

miestnosť (vyučujúceho, študijnú skupinu alebo predmet) a kolízie pre vybraté rozvrhové 

okienko. 

 

 
Obrázok 9 
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V prípade, že zmeníte veľkosť aplikačného okna, pre správne vykreslenie zaradených okienok je 

potrebné obnoviť zobrazenie kliknutím na ikonku  Obnovenie obsahu obrazovky. 

 

V okne sú v časti 1 (Obrázok 9) zobrazené údaje o fakulte, akademickom roku, semestri  

 

 
Obrázok 10 

 

a ikonky pre prácu s rozvrhovými okienkami. 

 

 
Obrázok 11 

 

Popis ikoniek: 

1a – Aktualizovať (otvorí sa okno VSRH020 pre aktualizovanie označenej rozvrhovej akcie) 

1b – Detail (označenej rozvrhovej akcie)  

1c – Zaradiť (otvorí sa okno VSRH029 pre zaradenie označenej rozvrhovej akcie) 

1d – Počty prihlásených študentov (otvorí sa okno VSRH047- Počty prihlásených študentov pre 

označenú rozvrhovú akciu) 

1e – Schváliť rozvrhovú akciu (schváli sa označená rozvrhová akcia, schválené okienko má skratku 

predmetu v hlavičke zobrazenú kurzívou) 

1f – Zrušiť schválenie rozvrhovej akcie (zruší sa schválenie označenej rozvrhovej akcie, 

neschválené okienko nemá skratku predmetu v hlavičke zobrazenú kurzívou) 

1g – Kolízie (zobrazia sa kolízie označenej rozvrhovej akcie) 
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V časti 2 (Obrázok 9) sú zobrazené zaradené rozvrhové akcie. 

 

 
Obrázok 12 

 

V  jednotlivých rozvrhových okienkach sú zobrazené údaje danej rozvrhovej akcie. 

 

 
Obrázok 13 

 

Kliknutie pravým tlačidlom myši na rozvrhové okienko sa zobrazia všetky povolené akcie 

v kontextovom menu. 

 

Popis ikoniek v tejto časti: 

 

 
Obrázok 14 
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2a – Pridať rozvrh (ďalšej/inej miestnosti, vyučujúceho, študijnej skupiny, predmetu - 

Obrázok 4) 

2b –  Obnoviť z databázy (obnoví sa zobrazenie zaradených rozvrhových akcií) 

2c –  Zavrieť (zatvorí sa zobrazený rozvrh) 

 

Upozorňujeme, že tvoriť rozvrh v tom istom čase môže viac rozvrhárov a môžu sa meniť niektoré 

umiestnené okienka. Dokonca aj jeden rozvrhár si vie inými zobrazenými rozvrhmi zmeniť iné 

zobrazené rozvrhy hodín (napr.: rozvrhom vyučujúceho a zaradením okienka vytvorí obsadenie 

miestnosti, ktoré v čase zobrazenia rozvrhu danej miestnosti ešte neexistovalo). Z daného hľadiska 

odporúčame pravidelné obnovenie zobrazovaných rozvrhov, či nenastali zmeny umiestnenia, 

kliknutím na ikonku  Obnoviť z databázy. 

 

Opakovaným použitím tlačidla 2a je možné zobraziť rozvrh viacerých miestností (vyučujúcich 

alebo študijných skupín). Rozvrhy si zobrazené ako záložky. 

 

 
Obrázok 15 

 

Kliknutím na políčko dňa je možné jeho zobrazenie minimalizovať. Opätovným kliknutím na 

dané políčko sa zobrazenie príslušného dňa (riadku) znovu maximalizuje. Týmto spôsobom je 

možne jednak zobraziť iba deň, na ktorý chcete zaradzovať alebo potlačiť dni, na ktoré 

nezaraďujete okienka (sobota, nedeľa) alebo zobraziť rozvrhové okienka, tak aby boli dobre 

viditeľné všetky informácie danej rozvrhovej akcie. Vhodné je to najmä vtedy, ak je na 

rovnaký čas zaradených viac rozvrhových akcií (Obrázok 16). 
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Obrázok 16 

V prípade, že sa rozvrhové okienka po minimalizovaní riadkov nezobrazia hneď správne, kliknite na 

tlačidlo pre obnovu z databázy (tlačidlo 2b.) 

 

V časti 3 (Obrázok 9) sú zobrazené nezaradené rozvrhové akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis ikoniek: 

3a – Triediť (rozbalí sa ponuka s možnosťami triedenia (Obrázok 18) 

3b –  Obnoviť (obnoví sa zobrazenie nezaradených rozvrhových akcií) 

Obrázok 17 Obrázok 18 
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3c –  Zrušiť zaradenie okienka (zruší sa zaradenie označeného rozvrhového okienka) 

 

Rozvrh miestnosti v priestore deň - čas, ktorý nie je obsadený rozvrhovým okienkom zobrazuje 

informáciu o prípadnom obsadení iným tipom obsadenia miestnosti. Znamená to, že ak je miestnosť 

obsadená napr. neštandardnou akciou, tak v príslušných okienkach je zobrazený kód daného typy, 

čiže I. Ak používateľ bude chcieť zaradiť okienko na taký deň, čas, znamená to, že vznikne kolízia 

prekrývania okienok miestností. Ak miestnosť má definované nejaké obmedzenie, tak v danom 

priestore deň – čas je zobrazená daná informácia znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný 

deň, čas vznikne kolízia porušenia obmedzenia miestnosti. 

 

Rozvrh osoby v priestore deň - čas, ktorý nie je obsadený rozvrhovým okienkom, zobrazuje 

informáciu o prípadnom obsadení osobnou akciou. Znamená to, ak vyučujúci má nadefinovanú 

osobnú akciu a v danom čase nemá rozvrhové okienko, tak v danom priestore je zobrazený kód AZ – 

akcia zamestnanca. Ak používateľ bude chcieť zaradiť okienko na taký deň, čas, znamená to, že 

vznikne kolízia prekrývania okienok vyučujúcich. Ak vyučujúci má definované nejaké obmedzenie, 

kedy nemôže zabezpečiť výučbu, tak v danom priestore deň – čas je zobrazená daná informácia 

znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný deň, čas vznikne kolízia porušenia obmedzenia 

vyučujúceho. 

 

Ak študijná skupina má definované nejaké obmedzenie, tak v danom priestore deň – čas je 

zobrazená daná informácia znakom X. Znamená to, že pri zaradení na daný deň, čas vznikne kolízia 

porušenia obmedzenia študijných programov, ročníkov, krúžkov. 

V časti 4 (Obrázok 9), po kliknutí na ikonku 1g (Obrázok 11), sa zobrazia kolízie označenej 

rozvrhovej akcie. 

 

 
Obrázok 19 

Zobrazujú sa vždy kolízie jednej rozvrhovej kolízie. Predvolené sú kolízie vyučujúceho 

a študijnej skupiny. V prípade, že na akcii je daný predmet pre študijnú skupinu typu výučby A, tak 

so všetkými typmi výučby (A,B,C) a v prípade, že je typu výučby B alebo C tak s akciami typu 

výučby A. V podstate ak sa zaraďuje povinná výučbu, tak by sa nemala prekryť s ľubovoľnou inou 

a ak sa zaraďuje nie povinná výučbu, tak by sa nemala prekryť s inou povinnou. V príslušnom dni 

a časovom intervale sa zobrazuje počet kolízií. V prípade, že v danom čase nie je žiadna kolízia, taj 

je okienko znázornené zelenou farbou. Výberom času, kde je uvedená kolízia, sa v pravej časti 

zobrazí detailný rozpis daných kolízií. 

V prípade, že nie je zvolené zobrazenie všetkých kolízií, môže nastať situácia, že daný čas nie 

je kolízia, ale len vzhľadom na vyhľadávané kolízie. V zmysle všetkých kolízií existuje prekrytie. 

Takéto okienko je znázornené svetlo zelenou farbou (Obrázok 20).  

 

Predvolené kolízie môžete zmeniť a uložiť do registrov. 
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Obrázok 20 

 

6. Ak chcete zaradiť rozvrhovú akciu, označte v časti „Nezaradené okienka“ akciu, ktorú chcete 

zaradzovať (kliknutím na záhlavie okienka).  Potom zvoľte jeden z  spôsobov zaradenia: 

1. kliknutím na ikonku „Zaradiť“ (Obrázok 11– ikonka 1c), 

2. kliknutím pravého tlačidla myši zobrazte zoznam akcii a zvoľte „Zaradiť“ 

3. kliknutím na políčko (v časti 2  - Obrázok 9), kam chcete danú akciu zaradiť (Obrázok 

21) – tzv. rýchle zaradenie. 

 

 
Obrázok 21 

 

Rýchle zaradenie okienka je možné požiť iba na okienko, ktoré má pravidelnosť typu TYZ – 

týždenne, N.T. – nepárny týždeň, P.T. – párny týždeň. V prípade typu BLK – blokovo a JDN – 

jednorázovo je potrebné vždy určiť dni v danom období a preto je potrebné použiť komplexné 

zaradenie zvolením akcie „Zaradiť“ 

 

 

                                                     
                Neoznačené okienko                             Označené okienko 
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                 Schválené okienko   Neschválené okienko 

 

7. Ak chcete zrušiť zaradenie rozvrhovej akcie, označte v časti 2 (Obrázok 9) akciu, ktorej 

zaradenie chcete zrušiť (kliknutím na záhlavie okienka) a kliknite na tlačidlo „Zrušiť zaradenie 

okienka“ (Obrázok 17 – tlačidlo 3c) 

 

8. Ak chcete zaradenú rozvrhovú akciu presunúť, označte v časti 2 (Obrázok 9) akciu, ktorú chcete 

presunúť zaradenie (kliknutím na záhlavie okienka) a:  

1. kliknutím na ikonku „Zaradiť“ (Obrázok 11 – ikonka 1c) a aktualizujte zaradenie 

2. kliknutím pravého tlačidla myši zobrazte zoznam akcii a zvoľte „Zaradiť“ a aktualizujte 

zaradenie 

3. kliknutím na  políčko (v časti 2  - Obrázok 9), kam chcete danú akciu presunúť (Obrázok 

21). 

 

Základné roly pre RH 

 27 – fakultný/univerzitný rozvrhár - Možnosť tvorby rozvrhu hodín z pohľadu 

fakulty/univerzity. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Rola umožňuje definovanie 

rozvrhových intervalov, rozvrhovaných študijných programov, ročníkov, krúžkov na 

fakulte/univerzite, tvorbu podkladov na všetkých strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu pre 

danú fakultu/univerzitu, tvorbu rozvrhu pre predmety, ktoré sú zabezpečované na danej 

fakulte/univerzite alebo študijná skupina je tvorená aspoň jedným študijným programom, ktorý 

spravuje príslušná fakulta/univerzita, evidencia neštandardných rozvrhových akcií do 

miestností, ktoré môže daná fakulta/univerzita používať. 

 28 – pomocný rozvrhár strediska - Možnosť podieľať sa na tvorbe podkladov pre rozvrh na 

stredisku. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, 

klinika, ...). Používateľ môže na príslušnom stredisku evidovať obmedzenia vyučujúcich, tlačiť 

zoznam rozvrhových akcií, aktualizovať vyučujúceho na rozvrhovej akcii. 

 46 – správca miestností na univerzite/fakulte - Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania 

miestností, definovania účelu použitia miestností, časových presunov medzi budovami. Rola sa 

viaže na úroveň fakulty/univerzity. Miestnosť má vlastníka fakultu/univerzitu, a preto používateľ 

administruje miestnosti na danej fakulte, ktoré môže za účelom použitia poskytnúť ostatným 

fakultám/univerzite. 

 70 – rozvrhár strediska - Možnosť tvorby rozvrhu hodín z pohľadu strediska. Rola sa prideľuje 

na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže na 

príslušnom stredisku tvoriť kompletné podklady pre tvorbu rozvrhu za predmety, ktorých výučbu 

zabezpečuje príslušné stredisko a zároveň môže tvoriť časť rozvrhu t.j. rozvrhové okienka 

príslušných predmetov zaraďovať (určiť deň, čas, miestnosť, ...). 
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