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Nová funkčnosť
Subsystém: Rozvrh
Aplikácia VSRH009 - VSRH045
·	Export zobrazeného rozvrh hodín v ics formáte. Export je možný aj jednotlivo pre konkrétnu rozvrhovú akciu (VSRH046) a aj akciu zamestnanca (VSRH028) a neštandardnú rozvrhovú akciu (VSRH031).

Subsystém: Administratívny systém
Aplikácia AS040
·	Systém generuje a zasiela novú správu študentovi pri zaevidovaní posudku k záverečnej práci.
·	Systém generuje a zasiela novú správu študentovi pri zmene dátumu termínu hodnotenia, na ktorý je prihlásený.
Doplnenie funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES145
·	Študenti štátnych skúšok - do zdroja údajov pre dokumenty - "Pozvánka pre študenta", "Krycí list" a "Potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky"  boli pridané všetky platné identifikačné karty študenta.
Aplikácia VSES017
·	Záložka „Štátne skúšky“ – doplnený je stĺpec „Miestnosť“ (Miestnosť zaradenia).
Aplikácia VSES118
·	Tlač dokumentov – v zdroji údajov bola doplnená informácia o osobách s funkciou číslo 19 a 20 v čase ukončenia štúdia študenta (v prípade, že došlo k zmene) 
·	<PopisFunkcie19VCaseUkoncStudia>,   
·	<PlneMenoFunkcie19VCaseUkoncStudia>.
Aplikácia VSES057 – VSES025 (Hodnotenie záverečnej práce, posudky)
·	Doplnené upozornenie pri evidovaní hodnotenia a posudku vedúcim, školiteľom  záverečnej práce, ak eviduje hodnotenie za inú osobu.
Aplikácia VSES145 – VSES344 (Prihlasovanie na štátnu skúšku administrátorom...)
·	Administrátorovi štátnych skúšok pri prihlasovaní študenta na termín štátnej skúšky pribudol panel so zapísanými predmetmi, ktoré má študent a teda z ktorých predmetov môže byť prihlásený na termín štátnej skúšky. V rámci daného panela pribudla možnosť zapísať (odobrať) študentovi nový predmet do zápisného listu a teda hneď aj prihlásiť z toho predmetu na termín štátnej skúšky. 
Aplikácia VSES070 - LZ041 (Predpisy platby, platby poplatku)
·	Pre akciu "Generovať predpisy poplatku so splatnosťou" (LZ039) pribudla možnosť definovať aj výšku jednotlivých splátok. Naďalej ostáva, že systém najprv rozdelí poplatok podľa počtu splátok, ale používateľ ich môže zmeniť. Suma všetkých splátok musí byť rovná sume poplatku.
Aplikácia VSES070 (Administrácia školného, poplatkov)
·	Na záložke "Predpisy, platby" pre akciu "Hromadne generovať predpisy poplatkom" (LZ038) pribudla možnosť definovať aj výšku jednotlivých splátok. Pre každú splátku je tak možnosť určiť splatnosť aj výšku splátky. Pri generovaní sa kontroluje, aby suma splátok neprekročila výšku poplatku a podľa toho sa upravuje výška poslednej možnej splátky.

Subsystém: Ubytovanie
Aplikácia VSUB020 - VSUB024 (Zoznam žiadosti)
·	Do filtračných podmienok boli doplnené položky: 
·	"majú potvrdený (úplný) zápis",
·	"nemajú potvrdený (úplný) zápis".

Subsystém: Študijné plány
Aplikácia VSST178
·	Študijný plán - do zdroja údajov pre výstupnú zostavu študijných plánov boli doplnené informácie:
·	jazyk výučby študijného programu <kodJazykVyucbyStudProgramu>, 
·	prerekvizity (podmieňujúce, vylučujúce aj alternujúce) - predmety, predmety názov, predmety kód názov, 
·	identifikátor osoby a identifikačné karty vyučujúcich jednotlivých predmetov
·	identifikačné číslo predmetu,
·	typ predmetu (B, Z, O, S), 
·	skratka na názov riadiacej organizačnej jednotky (fakulta),
·	informácie o študijnom programe: názov programu, kód, stupeň, kód typ stupňa, popis stupňa, forma, typ študijného programu,
·	spôsob výučby  používaných na danej organizačnej jednotke (skratka, popis).
Subsystém: Prijímacie konanie
Aplikácia VSPK061 (Návratky uchádzača)
·	Do tlače návratky boli pridané informácie o kóde a popise stupňa štúdia.
Aplikácia VSPK004 (Správa študijných programov a predmetov prijímacieho konania)
·	Do tlače kompletných údajov boli pridané informácie o názve a školiteľovi záverečnej práce.
Aplikácia VSPK014 (Evidencia uchádzačov, prihlášok)
·	Pribudla možnosť "Otvoriť filter osôb", ktorá umožní vyfiltrovať prihlášky osôb podľa priezviska, mena, rodného čísla, prípadne čísla OP/pasu. Aplikácia zobrazí prihlášky danej osoby za aktuálne bežiaci a nasledujúci akademický rok. Pri zapnutí tohto filtra nie je možné pridávať nové prihlášky.
·	Pribudli stĺpce Téma ZP a Školiteľ ZP, ktoré zobrazujú údaje o  záverečnej práci z prvého programu na danej prihláške.
Aplikácia VSPK060 (Elektronické prihlášky)
·	Doteraz bola možnosť v elektronickej prihláške použiť prepojenie na elektronickú žiacku knižku a stiahnuť tak údaje o škole a známkach. Od tejto verzie pribudla možnosť prihlásiť sa do elektronickej žiackej knižky už pred spustením vypĺňania prihlášky, čo umožní stiahnutie aj všetkých dostupných osobných údajov a uľahčí vypĺňanie prihlášky. Ak zvolím žiacku knižku, tak dialóg počká až do momentu, keď tieto údaje prídu. Ak nebude chcieť čakať, tak môže použiť možnosť "Evidovať prihlášku bez použitia údajov z elektronickej žiackej knižky", alebo "Evidovať prihlášku neskôr". Keď prídu údaje zo žiackej knižky, osobné údaje sa prednastavia a prihláška je otvorená na ďalšie dopĺňanie chýbajúcich údajov, prípadne na ich opravu. Možnosť stiahnuť dáta sa neobjaví v prípade, že už existuje prihláška, v ktorej sú dáta zo žiackej knižky už stiahnuté. Rovnako sa možnosť neponúkne ani v prípade, že existuje už potvrdená a zatiaľ nepreklopená prihláška (aby nedošlo k prepísaniu odoslaných údajov).

Zmena funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES145
·	Pri evidencii miestnosti pre komisiu bolo vytvorené nové dialógového okna pre výber miestnosti komisie (VSRH033). Výber miestnosti umožňuje urobiť hromadné obsadenie miestnosti t.j. je možné obsadiť miestnosť na viac dní. Prednastavené je obdobie podľa obdobia termínu štátnej skúšky.
Úprava funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES047, VSES046, VSES040, VSES059
·	Zjednotenie výberu predmetov pre vyučujúceho t.j. vyučujúcemu sa ponúkajú iba predmety, ktoré vyučuje a ktoré si môžu zapísať študenti. Znamená to, že predmet v danom akademickom roku je schválený a je použitý v schválenom študijnom pláne.	
Aplikácia VSES118 – VSES263 (Mobilita)
·	V zozname typov mobility sa ponúkajú len platne položky číselníka.
Aplikácia VSES118 – VSES128 (Zápisný list)
·	Dátum zápisu je povinná položka.

Subsystém: Prijímacie konanie
Aplikácia VSPK061 (Návratky uchádzača)
·	Návratky sú zobrazované vždy iba za aktuálne prebiehajúci a nasledujúci akademický rok.
Aplikácia VSPK014 (Evidencia uchádzačov, prihlášok)
·	Správy pre uchádzačov sa z tejto aplikácie zasielajú prioritne na súkromný mail, až potom na pridelený mail.
Aplikácia VSPK066 (Zoznam evidovaných elektronických prihlášok AiS2)
·	Správy pre uchádzačov sa z tejto aplikácie zasielajú prioritne na súkromný mail, až potom na pridelený mail.

Dialógové okno CM006 (Výber študenta)
·	Na dialógu používaného pre výber študenta bola zmenená filtračná podmienka - plné meno sa rozdelilo na položky Meno a Priezvisko.	
Dialógové okno CM005 (Výber osoby)
·	Na dialógu používaného pre výber osoby bola zmenená filtračná podmienka - plné meno sa rozdelilo na položky Meno a Priezvisko.

Oprava funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES105 – VSES242 – VSES109 (Platba štipendia študenta)
·	Oprava tlačidla pre výpočet sumy za zvolené obdobia.

