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1 AIS2 

Akademický informačný systém 2 (ďalej AIS2) je komplexný informačný systém určený 
predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy 
a výskumu VŠ na všetkých úrovniach pre všetkých používateľov počnúc od neautorizovaného 
prístupu, uchádzača, cez študenta až po absolventa, pre všetkých zamestnancov, vyučujúcich 
a oprávnených používateľov. Pre potreby zabezpečenia základného cieľu sú súčasťou AIS2 
podporné subsystémy a ďalšie doplnkové subsystémy. 

AIS2 vznikal na základe centrálne IT projektu, ktorý bol podaný na vývoj a vytvorenie 
novej verzie akademického informačného systému, ktorý bol vyvíjaný od roku 1997 Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a bol postupne implementovaný na 11 ďalších vysokých školách 
a univerzitách.  Aktuálne vývoj neustále prebieha za výraznej spolupráce vysokých škôl, ktoré majú 
nainštalovaný AIS2. Počet inštalácií sa v priebehu ďalšieho vývoja rozšíril na aktuálnych 15 
inštalácií. 

Prechod na AIS2 prináša nové možnosti, novú funkcionalitu, nový vzhľad, zoskupenia 
činností a vyšší stupeň parametrizácie. Nielen z toho hľadiska je potrebné dobre nastaviť parametre 
pre jednotlivé časti AIS2, upraviť mnohé údaje, správne pochopiť určité princípy, právomoci, 
nastaviť zodpovednosti a rozdeliť prístupy skôr, ako sa jednotlivé časti zavedú do rutinnej 
prevádzky pre hromadné používanie.  

Táto príručka je určená hlavne lokálnym správcom AIS2 na jednotlivých inštaláciách a mala 
by im pomôcť zorientovať sa v jednotlivých subsystémoch a aplikáciách, vysvetliť rôzne 
nastavenia, ktoré môžu viesť k prístupom pre jednotlivých používateľov pre mnohé aplikácie, 
upozorniť na nutné a odporúčané kroky pri prechode z predchádzajúcej verzie, ale aj pri samotnom 
zavádzaní systému a nabiehaní na rutinnú prevádzku pre hromadné používanie. Cieľom je aj 
vysvetliť rôzne činnosti a procesy, akým spôsobom je môže obmedziť alebo ovplyvniť vykonanie 
niektorých akcií. 
 Jednotlivé časti danej príručky vznikali postupne a boli spracovávané ako samostatné časti 
a aj preto je možné kapitoly vnímať samostatne. Aj z toho hľadiska sa niektoré informácie opakujú 
a sú použité v príslušnej časti, aby nebolo nutné hľadať príslušné potrebné informácie. 
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2 ZÁKLADNÉ POJMY, FUNKCIE, ROLY 

2.1 Základné pojmy 
Nie len pre správu, ale pre samotné používanie je nutné chápať používané pojmy AIS2 – 

portál, subsystém, aplikácia, kód aplikácie, druh funkcie, funkcia, rola, ...  
 Portál – úvodná stránka AIS2, ktorá sa zobrazí v prehliadači na adrese https://ais2.xxx.sk (xxx 

zodpovedá príslušnej inštalácií, napr.: upjs, ukf, ...). Portál obsahuje informácie, ktoré sú voľne 
dostupné bez autorizácie a informácie, ktoré sú sprístupnené až po prihlásení do systému. 
Vzhľad portálu a informácie na ňom sú riadené zodpovedným riešiteľom (needitovateľné 
informácie na lokálnej inštalácií) a lokálnym správcom portálu (informácie, za ktoré je 
zodpovedná lokálna inštalácia). V súčasnej verzii sú k dispozícií tri farebné škály – green 
(prednastavená), blue, red. Ak chcete využiť inú ako prednastavenú farebnú škálu, tak adresa 
portálu musí obsahovať aj parameter pre farbu http://ais2.xxx.sk/ais/start.do?color=blue  

 Subsystém – jednotlivé aplikácie AIS2 sú logicky začlenené do jednotlivých častí, ktoré sú 
zobrazované ako hlavné menu AIS v ľavej časti záložky AIS, ktoré umožňujú zobraziť aplikácie 
daného subsystému. Používateľovi AIS2 sú zobrazované tie subsystémy, v ktorých má povolenú 
aspoň jednu aplikáciu. Menu AIS je zobrazované až po prihlásení do AIS2. 

 Aplikácia – samostatné okno (tzv. okno aplikácie), ktoré sa zobrazí po vybratí konkrétnej 
aplikácie z ľubovoľného subsystému. Používateľ v rámci jedného prihlásenia do AIS2 môže 
spustiť maximálne 10 aplikácií. Okná spustenej aplikácie (tzv. obrazovky, modálne okná) sú 
zobrazované v rámci danej spustenej aplikácie. Aplikácia po spustení nestráca session, t.j. nie je 
časovo obmedzené používanie prihláseného používateľa v rámci spustenej (otvorenej) aplikácie. 
Ak používateľ nemá spustenú žiadnu aplikáciu a je prihlásený do portálu AIS2, po určitom čase 
nepoužívania aplikácií AIS2, systém odhlási daného používateľa. 

 Kód aplikácie – každá aplikácia má jednoznačný kód, ktorý je zobrazený aj na portály pre 
názvom aplikácie (napr.: SSSP003 – Správa používateľov). Po spustení aplikácie je tento kód 
zobrazovaný v ľavom hornom rohu okna aplikácie. Kód aplikácie slúži na jednoznačné určenie 
aplikácie hlavne kvôli komunikácii zákazníka so zodpovedným riešiteľom a v budúcnosti 
plánujeme na základe kódu aplikácie tzv. rýchly štart t.j. na portály bude mať používateľ 
možnosť zadať kód aplikácie, ktorý chce spustiť a na základe daného kódu mu portál spustí 
požadovanú aplikáciu, ak taká existuje a daný používateľ je oprávnený danú aplikáciu používať.  

 Kód obrazovky – každé okno, ktoré je zobrazované z ľubovoľnej aplikácie má tzv. kód 
obrazovky, ktorý je jednoznačný v rámci celého AIS2 a slúži hlavne kvôli komunikácii 
zákazníka so zodpovedným riešiteľom. Kód obrazovky je zobrazovaný v pravom hornom rohu 
modálneho okna. 

 Druh funkcie – číselník, za ktorý zodpovedá zodpovedný riešiteľ (AIS číselník), ktorý slúži pre 
začlenenie rôznych funkcií, ktoré majú na rôznych inštaláciách, fakultách, ... rôzne názvy, ale 
v rámci významu zodpovedajú jednej položke (napr. druhu funkcie vedúci strediska zodpovedá 
niekoľko funkcií – vedúci katedry, vedúci ústavu, vedúci kliniky, ...). Druhy funkcií sú potrebné 
pre niektoré aplikácie, ktoré na určitom mieste majú zobrazovať pre konkrétne osoby určité 
konkrétne funkcie, čo je programovo zastrešené druhom funkcie, a v neposlednom význame je 
cieľom, aby na príslušnej inštalácií, sa zbytočne nemýlili funkcie, ktoré s danou inštaláciou 
nemajú nič spoločné (inštalácia má mať iba také pomenované funkcie, aké reálne používa). 

 Funkcia – číselník, za ktorý zodpovedá inštalácia (používateľský číselník), ktorý slúži na 
definovanie funkcií danej inštalácie, aby na príslušnej inštalácií boli osobám pridelené správne 
pomenované skutočné funkcie (dekan fakulty, vedúci študijného oddelenia, ...). Funkcia sa 
viaže k osobe (funkcia sama o sebe nehovorí nič o prístupe používateľa do AIS2) a je to výraz, 
ktorý sa zobrazuje v rámci prezentácie vytvorenej v AIS2. 
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 Rola - číselník, za ktorý zodpovedá zodpovedný riešiteľ (AIS číselník), ktorý slúži na 
definovanie prístupu používateľa na jednotlivé aplikácie AIS2 (podľa toho, aké používateľ má 
roly, tak má povolené príslušné aplikácie AIS menu). 

2.2 Funkcie a ich správa 
Funkcia je viazaná k osobe, ktorá je zavedená v AIS. Funkcia osoby nehovorí priamo nič 

o právach používateľa, ktorý zodpovedá danej osobe v rámci AIS2. V princípe osoba môže mať 
niekoľko funkcií a z príslušnej osoby nie je vytvorený používateľ. Funkcia slúži pri zobrazovaní 
osoby v prezentácií a na základe funkcie môžu byť používateľovi, ktorý zodpovedá danej osobe, 
pridelené príslušné role, ktoré sú definované v profile príslušnej funkcie.  

Individuálny prístup na prideľovanie funkcií jednotlivým osobám je možný pomocou 
aplikácie, ktorá riadi osoby,  LZ001 – Evidencia osôb, zamestnaneckých pomerov, funkcií, ... 
v subsystéme Ľudské zdroje. Pre jednotlivé osoby je možné, pri aktualizácií v záložke Funkcie, 
pridávať, aktualizovať, odoberať funkcie. Táto možnosť je určená predovšetkým personalistom, 
keďže je to pohľad na osobu a jej funkcie. 

Funkcie sú používateľským číselníkom, čiže je možné vytvárať, aktualizovať, odoberať 
funkcie v aplikácií SSSC002 – Správa číselníkov v subsystému Správa číselníkov.  

Funkcie je možné spravovať aj pomocou aplikácie SSSP020 – Správa rolí používateľov, 
funkcií AIS v subsystéme Správa používateľov, záložka Štruktúra funkcií. Aplikácia je sprístupnená 
používateľovi, ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 45 – správa 
funkcií AIS. Táto aplikácia je práve určená správcom AIS2 na jednotlivých inštaláciách a umožňujú 
hromadnú správu aj funkcií. V porovnaní s aplikáciou v ľudských zdrojov, je to pohľad cez funkcie 
a jej osoby (ktoré osoby majú zvolenú funkciu).  

V záložke Štruktúra funkcií (Obrázok 1) je možné zobraziť si jednotlivé druhy funkcií a ich 
profily t.j. aké roly by mali byť priradené používateľovi, ktorý dostane funkciu daného druhu. 
V ďalšej časti je možné zobraziť, ktoré funkcie sú nadefinované pre jednotlivé druhy funkcií, 
pridať, aktualizovať, odobrať príslušnú funkciu. Pre jednotlivé funkcie je možné definovať profil 
danej funkcie, pričom je možné využiť profil druhu funkcie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1 – Štruktúra funkcií, aplikácia SSSP020 
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V záložke Funkcie (Obrázok 2) je možné k nadefinovaným funkciám pridávať, aktualizovať, 
odoberať osoby t.j. mám možnosť prehľadu osôb, ktoré majú zvolenú funkciu a následne pridať 
danú funkciu ďalšej osobe, aktualizovať funkciu konkrétnej vybranej osobe, odobrať osobu z danej 
funkcie (ak osobe odoberiem funkciu, odoberiem jej aj všetky roly, ktoré na danej organizačnej 
jednotke mal používateľ na základe profilu danej funkcie). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Roly a ich správa 
Rola je viazaná k používateľovi, ktorý vzniká na základe osoby. Jednotlivé roly oprávňujú 

používateľa využívať aplikácie AIS2. Roly používateľ nemusí získavať na základe funkcie a nie 
každá rola musí byť definovaná v profile nejakej funkcie.  

Rozlišujeme dva typy rolí: 
 Dynamické – používateľ ich získava na základe existujúcich dát t.j. ak mám platné štúdium, tak 

získavam rolu študenta, ak som uvedený ako vyučujúci ľubovoľného predmetu, tak získavam 
rolu vyučujúceho, ... Dynamické roly sa neprideľujú ale získavajú. 

 Statické – používateľ ich získava priamym priradením konkrétnej role, ktorá je vždy viazaná na 
nejakú organizačnú jednotku. Systém neupozorňuje na nesprávne pridelené roly (na nesprávnu 
organizačnú jednotku), ale nemusí viesť k želanému prístupu. Systém nemôže overiť správnosť 
vybranej organizačnej jednotky (nedá sa povedať, že predmety môžu vypisovať len katedry, 
vlastnosť organizačnej jednotky nevyplýva z typu organizačnej jednotky). Ak dám používateľovi 
rolu administrátor ponuky predmetov na organizačnú jednotku napr.: dekanát nejakej fakulty, tak 
tá rola používateľa oprávňuje spustiť aplikáciu pre tvorbu ponuky predmetov, ale ak dekanát 
nebude mať definované, že zabezpečuje výučbu aby bolo možné tvoriť ponuku predmetov, tak 
takáto rola v podstate nebude viesť k danej činnosti.  

Individuálny prístup na prideľovanie rolí jednotlivým používateľom je možný pomocou 
aplikácie, ktorá riadi existujúcich používateľov,  SSSP005 – Správa existujúcich používateľov 
v subsystéme Správa používateľov. Pre jednotlivých používateľov je možné, pri aktualizácií 
v záložke Roly, pridávať, aktualizovať, odoberať roly či už individuálne alebo na základe funkcie, 

Obrázok 2 – Funkcie, aplikácia SSSP020 
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ktorú má daná osoba, z ktorej bol vytvorený používateľ. Táto možnosť je určená predovšetkým 
lokálnym administrátorom, keďže je to pohľad používateľ a jeho roly. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roly je možné spravovať aj pomocou aplikácie SSSP020 – Správa rolí používateľov, funkcií 

AIS v subsystéme Správa používateľov, záložka Roly (Obrázok 4). Aplikácia je sprístupnená 
používateľovi, ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 45 – správa 
funkcií AIS. Táto aplikácia je práve určená správcom AIS2 na jednotlivých inštaláciách a umožňujú 
hromadnú správu aj rolí. V porovnaní s aplikáciou v správe používateľov, je to pohľad cez roly a jej 
používateľov (ktorí používatelia majú zvolenú rolu). Pre jednotlivé zobrazené roly je možné 
pridávať, aktualizovať, odoberať používateľov t.j. mám možnosť prehľadu používateľov, ktorí majú 
zvolenú rolu a následne pridať danú rolu ďalšiemu používateľovi, aktualizovať rolu konkrétnemu 
používateľovi, odobrať používateľa z danej roly. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daná aplikácia má aj záložku Prístup k aplikáciám (Obrázok 5), ktorá slúži na prehľad 

subsystémov (aj plánovaných), v rámci nich prehľad aplikácií a pre ne zoznam rolí, ktoré môžu 
používať danú aplikáciu. Záložka má správcu AIS2 informovať, aké roly sú potrebné, aby 

Obrázok 3 – Aktualizácia používateľa, aplikácia SSSP005  

Obrázok 4 – Roly, aplikácia SSSP020 
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používateľ mohol používať konkrétnu aplikáciu, a zároveň slúži ako aj prehľad všetkých aplikácií 
v jednotlivých subsystémoch. 

 
 
 
 
 

Obrázok 5 – Prístup k aplikáciám, aplikácia SSSP020 
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3 ČLENENIE PORTÁLU, SUBSYSTÉMY, POPIS APLIKÁCIÍ 

AIS2 je prezentovaný portálom, ktorého vzhľad je možné upraviť podľa lokálnych 
požiadaviek lokálnymi správcami. Zodpovedný riešiteľ má na starosti možnosť parametrizovať 
tento portál a riadi základnú časť portálu, ktorá slúži na samotnú prácu s AIS2 (základné položky 
menu pre spúšťanie aplikácií – záložka AIS). Práca s AIS2 spočíva v používaní aplikácií, ktoré 
mám k dispozícií na portály v jednotlivých tzv. subsystémoch (Správa používateľov, Prijímacie 
konanie, ...). Zodpovedný riešiteľ zodpovedá za sprístupnené subsystémy a aplikácie, ktoré je 
možné používať. Prístup k týmto aplikáciám je riadený pomocou rolí daného oprávneného 
používateľa. 

Všetky aplikácie sú zoskupené do subsystémov na základe ich určenia k čomu slúžia a na 
základe logických celkov. Základné členenie pozostáva zo správy systému, bloku veda a štúdium, 
ľudské zdroje, administratívny systém, reporty, zostavy. Portálové členenie AIS2 je podrobnejšie 
a zodpovedá jednotlivým subsystémom: 
• Správa systému 
• Správa používateľov 
• Správa číselníkov 
• Prezentácia 
• Ľudské zdroje 
• Prijímacie konanie 
• Evidencia štúdia 
• Študijné programy 
• Rozvrh 
• Ubytovanie 
• Administratívny systém  
• Reporty, zostavy 

 
Používateľ má k dispozícií tie subsystémy, v ktorej je aspoň jedna aplikácia v ostrej 

prevádzke a má k danej aplikácii dostatočné roly. Systém zisťuje roly používateľa po prihlásení 
(autorizácií).  
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3.1 Správa systému 
Správa systému (ďalej SS) slúži na správu aplikácií, portálu, registrov, na monitor zámkov, 

definovanie domén pre sledovanie zmien a samotné prehľady logovaných zmien, správu 
centrálnych parametrov. Subsystém obsahuje aj aplikácie, ktoré sú určené len pre zodpovedného 
riešiteľa, ktorými spravuje aplikácie na portály (definovanie subsystémov, zaradenie aplikácii do 
subsystémov, definovanie prístupov na aplikácie a na jednotlivé akcie aplikácií) a samotný obsah 
niektorých záložiek portálu, ktoré sú v jeho správe. 

3.1.1 Rozdelenie SS na aplikácie 
 SSSA001 – Správa aplikácií  
 SSPR001 – Správa portálu – definovanie záložiek portálu ( platnosť, prístupnosť, obsah ). 
 SSMR001 – Správa registrov – aplikácia zatiaľ v správe zodpovedného riešiteľa pre riadenie 
vzorových registrov pre jednotlivé aplikácie. 

 SSMZ001 – Monitor zámkov – prehľad a monitorovanie zámkov, správa vytvorených zámkov. 
 SSSD003 – Správa systémových domén – definovanie domén a ich atribútov pre logovanie 
(sledovanie) zaevidovaných zmien dát. 

 SSLZ003 – Prehľad logovaných zmien – sledovanie a prehľad zmien dát (jednotlivých 
atribútov) pre nadefinované domény. 

 SSPA001 – Správa parametrov – prehľad nastavených parametrov systému, pridávanie, 
aktualizácia, mazanie nastavených hodnôt parametrov systému na úroveň inštalácie aj na úroveň 
organizačných jednotiek. 

3.1.2 Základné roly pre SS 
• 9 - správca parametrov AIS - Možnosť nastavenia všetkých parametrov AIS za rôzne 

organizačné jednotky (niektoré parametre sa nastavujú na úroveň inštalácie, niektoré na fakultu, 
niektoré sa nastavujú bez organizačnej jednotky). Rola sa prideľuje na úroveň univerzity 
inštalácie (existuje len jedna inštalácia AIS pre celú univerzitu a teda aj centrálna správa 
parametrov, nakoľko niektoré sú spoločné). 

• 44 - lokálny správca AIS portálu - Možnosť tvorby záložiek a menu záložiek portálu a ich 
obsahu na lokálnej inštalácií. Rola sa prideľuje na úroveň univerzity inštalácie (existuje len jeden 
spoločný portál AIS pre celú univerzitu). 

• 55 - lokálny správca systému AIS - Možnosť spravovanie monitoru zámkov t.j. rušenia 
vytvorených zámkov, prehľad logovaných zmien na inštalácií. Rola sa prideľuje na úroveň 
univerzity inštalácie (zámky aj logovanie zmien je spoločné pre celu univerzitu). 

 

3.1.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre SS 
Každá inštalácia AI2 by mala mať aspoň jedného správcu systému na lokálnej inštalácie. 

Správa systému v tomto ponímaní znamená starostlivosť o systém z aplikačného hľadiska (nie z 
hardvérového). Lokálna inštalácia ma v svojej starostlivosti: 
• vzhľad portálu,  
• definovanie a správa centrálnych parametrov, 
• monitorovanie a riešenie zámkov.   

Pre správu vzhľadu portálu je potrebné mať používateľa s rolou 44 (lokálny správca AIS 
portálu), ktorý má k dispozícií aplikáciu na správu portálu (SSPR001), kde má možnosť tvorby 
záložiek a menu záložiek portálu a ich obsahu na inštalácií. Portál (úvodná stránka AIS2) obsahuje 
informácie, ktoré sú voľne dostupné bez autorizácie a informácie, ktoré sú sprístupnené až po 
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prihlásení do systému. Vzhľad portálu a informácie na ňom je možné spravovať pomocou aplikácie 
SSPR001 – Správa portálu v subsystéme Správa systému. Aplikácia je sprístupnená používateľovi, 
ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 44 – lokálny správca AIS 
portálu. Táto aplikácia určená správcom AIS2 na jednotlivých inštaláciách. Inštalácia by mala mať 
aspoň jedného používateľa s danou rolou pre prípad potreby úpravy informácií na portály, 
vytvorenie, prípadne zmazanie nových záložiek portálu, ktorých obsah je v správe iba inštalácie 
(zodpovedný riešiteľ nezodpovedá za záložky a ich obsah, ktoré sú editovateľné na inštalácií). Daný 
používateľ vie upravovať iba záložky, ktoré nie sú zodpovedným riešiteľom určené ako 
needitovateľné (záložka AIS, z ktorej sa spúšťajú jednotlivé aplikácie a záložka O AIS, ktorá slúži 
na prezentáciu AIS a zobrazuje základné informácie o projekte). 

Portál obsahuje záložky (horné menu – AIS, O AIS, ...) a jednotlivé záložky sú členené na 
menu záložiek. Každá záložka, menu záložky má definované dve vlastnosti 
 Editovateľná – lokálny správca vie upravovať iba editovateľné položky. Needitovateľné položky 

spravuje zodpovedný riešiteľ. 
 Voľne prístupná – ak je položka voľne prístupná, tak je zobrazovaná na portály aj bez 

autorizácie. Po autorizácií sa používateľovi na portály zobrazia aj položky, ktoré nie sú voľne 
prístupné, pričom prístup na dané položky je riadený navyše rolami t.j. ak položka nie je voľne 
prístupná, musím definovať pre aké roly bude položka zobrazovaná (minimálne autorizovaný 
prístup). 

Správa záložiek, menu záložiek, sa vyvolá na strome záložiek, menu záložiek portálu 
kliknutím pravého tlačidla – Pridať, Aktualizovať, Odobrať. 

Záložky portálu je možné aktualizovať v záložke aplikácie Info (Obrázok 6), prístupnosť na 
roly v záložke Roly. 

Menu záložky je možné aktualizovať v záložke aplikácie Info, samotný obsah menu záložky 
v záložke Obsah (Obrázok 7), prístupnosť na roly v záložke Roly. 

 

 
Systém je parametrizovaný na rôznych úrovniach. Presnejšia špecifikácia používania 

parametrov na rôznych úrovniach a ich vplyv na správanie aplikácii je popísané v samostatnej 
kapitole (viď 4 Parametrizácia systému). Na najvyššej úrovni je potrebná administrácia centrálnych 
parametrov, ktoré sú spoločné pre celú inštaláciu alebo pre základné členenie organizačnej štruktúry 
na univerzitu a fakulty. Pre správu daných parametrov je potrebné mať používateľa s rolou 9 
(správca parametrov AIS), ktorý má k dispozícií aplikáciu na správu parametrov (SSPA001 - 
Obrázok 8). Upozorňujeme, že pre korektné správanie aplikácií je potrebné, aby bola nadefinovaná 
hodnota pre parameter č.3 - Install.orgJednotka.skratka.   

Obrázok 6 – Info, aplikácia SSPR001 Obrázok 7 – Obsah, aplikácia SSPR001 
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Obrázok 8 – Správa parametrov SSSP001 
 
V rámci používania AIS je na mnohých miestach, ktoré majú zmysel, aby bola informácia 

kto dané dáta zaviedol, informácia o tom, ktorý používateľ naposledy modifikoval danú informáciu 
(prípad vloženia daných dát a aj poslednú aktualizáciu) a kedy daná zmena bola uskutočnená. 
Vzhľadom na dôležitosť určitých údajov v systéme je možné dáta aj logovať. Pod pojmom 
logovanie zmien chápeme možnosť definovania čo sa má sledovať tzv. systémové domény, v rámci 
ktorých je možné definovať konkrétne položky zaujímavé pre sledovanie a samotný prehľad 
zaevidovaných zmien. V rámci AIS2 je možné sledovať zmeny údajov v princípe nad ľubovoľnou 
triedou a jej atribútmi. V rámci logovania sú zaznamenávane dve základné operácie - úprava údajov 
(update) a mazanie údajov (delete). Vkladanie údajov (insert) nemá význam zvlášť zaznamenávať, 
nakoľko danú skutočnosť je vidieť na príslušných dialógoch a z pravidla sa eviduje kto a kedy daný 
záznam vytvoril (čo zodpovedá poslednej úprave daného záznamu). Pri logovaní zmien sa 
zaznamenáva kto a kedy vykonal operáciu na konkrétnom zázname a aké boli pôvodné hodnoty 
atribútov a aké sú nové. 

Správu systémových domén má zatiaľ v správe zodpovedný riešiteľ, prehľad logovaných 
zmien je zatiaľ určený pre lokálneho správcu systému AIS. Pri sledovaní logovaných zmien je 
dôležité vedieť na akých riadiacich doménach a pre aký záznam vznikla zmena, a preto prehľad 
zmien je vždy vyvolávaný aj z dialógov, kde sa je možné odvolať sa na príslušný záznam 
a konkrétne pozrieť zmenu. Dialógy, na ktorých sa dá vyvolať prehľad zmien sa bude postupne 
zvyšovať, samozrejme úmerne s pribúdajúcimi doménami a s potrebou, kde všade chceme vidieť 
vykonané zmeny.  

Príklad systémovej domény – Hodnotenie predmetov zápisného listu, sledované atribúty – 
kód fázy hodnotenia, kód hodnotenia predmetu (klasifikačný stupeň), kód termínu hodnotenia, 
dátum hodnotenia, dátum modifikácie, príznak, či hodnotenie bolo uznané, príznak, či sa môže 
prihlásiť (v princípe sú to všetky vlastné atribúty, ktoré sú použité na príslušnom dialógu na 
udeľovanie hodnotenia). Aby sme mohli vyhľadať vykonanú zmenu je potrebné vedieť hodnotu 
kľúča predmetu v zápisnom liste. Z tohto hľadiska je ľahšie pre vyhľadanie zmeny hodnotenie 
v konkrétnom zápisnom liste pri konkrétnom predmetu vyvolať a teda poslať si hodnotu kľúča 
priamo z dialógu, kde sa zobrazuje daná skutočnosť. V tomto prípade na dialógu zápisného listu 
(VSES204) pribudla možnosť zobraziť si prehľad logovaných zmien na vybranom predmete 
zápisného listu (ikonka   Prehľad zmien, Obrázok 9). Na prehľad logovaných zmien je použitá 
aplikácia SSLZ003, pričom pri zavolaní danej aplikácie cez ikonku prehľadu zmien je 
predvyplnený filter na konkrétnu zalogovanú zmenu. Danú aplikáciu môže správca použiť aj 
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samostatne, ale vyhľadanie konkrétnej hľadanej zmeny je náročnejšie a je potrebné vedieť hľadať 
zalogované zmeny voči kľúčovým hodnotám. 

 
 

                                                Obrázok 9 – Vyvolanie logovaných zmien 
 
Aktuálne sledované a logované zmeny údajov v systému sú nasledujúce: 

− Hodnotenia predmetov zápisného listu – kód fázy hodnotenia, kód hodnotenia predmetu, kód 
termínu hodnotenia, dátum hodnotenia, dátum modifikácie, príznak, či bolo hodnotenie uznané, 
príznak, či sa môže študent prihlásiť, 
− Hodnotenia predmetov štátnych skúšok – kód hodnotenia predmetu, kód termínu hodnotenia, 
dátum prihlásenia, príznak žiadosti o uznanie predmetu, príznak uznania, dátum hodnotenia 
a zaradenia, 
− Výsledky prijímacieho konania – kód výsledku prijímacích pohovorov, prepočítaný získaný 
počet bodov, príznak priradenia výsledku komisiou, 
− Štúdium štúdia študenta – štúdium (začiatok štúdia, koniec štúdia, číslo diplomu, ...), poznámka 
štúdia (dátum vystavenia, poznámka, ...), prerušenie (začiatok, koniec, ...),  prestup (dátum 
prestupu, ...), spôsob ukončenia (dátum ukončenia, ...), 
− Štipendium štúdia študenta – štipendium (suma, od dátumu, do dátumu, ...), platba štipendia 
(suma, mesiac rok, konštantný, špecifický, variabilný symbol, ...), 
− Osobné údaje osoby – osoba (kód národnosti, štátu, meno, priezvisko, dátum narodenia, ...), 
adresa osoby (ulica, PSČ, pošta, ...), účet osoby (číslo účtu, od dátumu, ...), identifikačná karta 
(číslo karty, platnosť, ...), 
− Zápisné listy štúdia – akademický rok, evidenčný ročník, dátum zápisu, úplný zápis, 
podmienečný zápis zápisného listu, 
− Roly používateľa – číslo roly, skratka organizačnej jednotky roly, vykonávaná od, do, ... 

Ďalšou črtou systému je vytváranie zámkov t.j. zablokovanie určitých viazaných údajov, aby 
sa zamedzilo prepisovaniu údajov. Ak by neexistovali zámky mohla by vzniknúť situácia, že napr.: 
dve referentky by mali spustenú tú istú aplikáciu na správu štúdia a obidve by chceli zmeniť niečo 
povedzme v štúdiu konkrétneho študenta a teda mohli by si dané dáta prepisovať a v horšom 
prípade by mohli vzniknúť nekonzistentné dáta. Systém povolí otvoriť okno na editáciu iba prvému 
používateľovi. Ďalších používateľov v poradí systém upozorní, že dané údaje ma otvorené pre 
editáciu iný používateľ, a že dané údaje si môže zobraziť iba v čítacom režime. V prípade, žeby 
nastala kolízia alebo povedzme jedna referentka si nechala otvorené dané okno, a aby druhá 
referentka mohla zeditovať príslušné dáta, musí existovať možnosť, ako zistiť daný zámok 
a prípadne ho zrušiť (SSMZ001). 

 Príslušné roly má zmysel viazať na úroveň inštalácie t.j. univerzity, vysokej školy, keďže 
portál je len jeden a spoločný pre celú univerzitu a jej prípadne fakulty, a tak isto je len jedna 
inštalácia a teda len jedna databáza.  
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3.2 Správa používateľov 
Správa používateľov (ďalej SP) slúži na administrácia všetkých používateľov (vytváranie, 

aktualizácia, mazanie používateľov, definovanie rolí pre jednotlivých používateľov, ) a definovanie 
parametrov pre používateľov (pravidlá vytvárania nových používateľov, nastavovanie expirácie, 
pravidiel pre heslá, ...). 

3.2.1 Rozdelenie SP na aplikácie 
Aplikácie pre používateľa 

 SSSP003 - Správa používateľa - prehľad základných osobných údajov používateľa, 
možnosť nastavenia základných parametrov pre používateľa, nastavenia profilu a možnosť 
zmeny hesla. 

 Aplikácie pre administrátora 
 SSSP010 - Správa nových používateľov - zobrazenie osôb s možnosťou vytvárania nových 
používateľov, ak osoba ešte nebola zavedená ako používateľ. 
 SSSP005 - Správa existujúcich používateľov - zobrazenie používateľov so základnými 
údajmi - login, plné meno používateľa, stav konta, dátum zavedenia, čas a dátum zmeny 
hesla, dátum posledného prihlásenia, dátum expirácie hesla, ... s možnosťou správy. 
 SSSP020 - Správa rolí používateľov, funkcií AIS - prehľad druhov funkcií a ich profilov, 
správa vlastných funkcií a definovanie profilov, hromadné prideľovanie funkcií, rolí. Prehľad 
prístupu rolí k aplikáciám. 

3.2.2 Základné roly pre SP 
• 7 - operátor univerzity/fakulty - Možnosť zmeny dátumu expirácie hesla, IP adresy, stavu konta, 

hesla, prístupnosti používateľa (viaže sa na používateľov na fakulte/univerzite). Rola sa 
prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Používateľ môže administrovať používateľov, ktorí sú 
prístupní na príslušnej fakulte/univerzite. 

• 8 - pomocný operátor univerzity/fakulty - Možnosť zmeny stavu konta, hesla (viaže sa na 
používateľov na fakulte/ univerzite). Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Používateľ 
môže administrovať používateľov, ktorí sú prístupní na príslušnej fakulte/univerzite. Rola slúži 
na odblokovanie konta používateľov a zmenu hesla. 

• 10 - správca používateľov univerzity/fakulty - Možnosť vytvárania, aktualizácie, mazania 
používateľov, hromadnej správy používateľov (nastavenie stavu konta, profilu, prístupnosti 
vybraných používateľov) (viaže sa na používateľov na fakulte/univerzite). Rola sa prideľuje na 
úroveň fakulty/ univerzity. Používateľ môže spravovať používateľov z osôb, ktorí sú prístupní na 
príslušnej fakulte/univerzite. 

• 11 - správca rolí univerzity/fakulty - Možnosť pridávania, aktualizácie, odoberania rolí 
používateľovi (viaže sa na používateľov na fakulte/univerzite). Rola sa prideľuje na úroveň 
fakulty/univerzity. Používateľ môže používateľom, ktorí sú prístupní na príslušnej 
fakulte/univerzite, administrovať ich roly. 

• 45 - správca funkcií AIS - Možnosť vytvárania funkcií, definovania profilov funkcií na inštalácií, 
zaraďovania osôb na funkcie, priraďovania role používateľovi (na základe funkcie). Rola sa 
prideľuje na úroveň univerzity inštalácie (je určená centrálnemu správcovi lokálnej inštalácie). 
Používateľ definuje funkcie, profily pre celú inštaláciu a môže priraďovať funkcie osobám a roly 
používateľom bez ohľadu na prípustnosť k fakulte/univerzite (všetky osoby a všetkých 
používateľov). 
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3.2.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre SP 
AI2 by mal mať aspoň jedného správcu na lokálnej inštalácie. K jeho základným činnostiam 

a zodpovednostiam by mala patriť určitá starostlivosť a správa za: 
• inštaláciu ako takú t.j. definovať používateľov (nastaviť roly), ktorí budú mať v správe spoločné 

záležitosti pre celú inštaláciu (správa portálu, číselníkov, ...)  
• poverených používateľov na jednotlivých organizačných jednotkách (fakulta/univerzita), ktorí 

riadia AIS2 na príslušnej organizačnej jednotke, t.j. definovať používateľov, ktorí budú mať 
v správe ľudské zdroje (evidencia osôb), používateľov (správa používateľov), prípadne definujú 
prístupy pre ďalšie oblasti  

• poverených používateľov na jednotlivých organizačných jednotkách (strediskách t.j. katedra, 
ústav, oddelenie, klinika, ...), ktorí vytvárajú špecifické dáta v rôznych častiach AIS2 t.j. 
definovať používateľov, ktorí sú na jednotlivých strediskách zodpovední za ponuku predmetov, 
schvaľovanie, podklady pre rozvrh, zapisovanie pedagogických činností, ... 

• používateľov na jednotlivých organizačných jednotkách (fakulta/univerzita), ktorí majú 
z pracovného hľadiska určité funkcie (vedúci študijného oddelenia, referenti, prodekani, 
riaditelia, sekretárky, ..), prípadne majú na starosti špecifickú oblasť (centrálny rozvrhár, 
správca miestností na fakulte/univerzite, ...). 

Starostlivosť v tomto ponímaní znamená nastaviť na jednotlivých organizačných jednotkách 
jednotlivým osobám správne funkcie (definovať svoje vlastné funkcie a profily daných funkcií) 
a hlavne priradiť im správne roly na správnu úroveň. Tento používateľ má mať okrem iných rolu č. 
45, na základe ktorej má k dispozícií aplikáciu na hromadnú správu funkcií rolí a má prehľad 
o aplikáciách na portály a ich potrebných rolách pre prácu s danými aplikáciami (SSSP020) (viď 
Roly a ich správa).  

Transformáciou dát, neboli pridelené všetky roly, ktoré vyplývali z funkcií definovaných 
používateľom v AIS1. Keďže bola oddelená logika funkcií (funkcia sa prideľuje osobe) a prístupov 
na aplikácie cez roly (roly sa prideľujú používateľom, ktorí vznikajú z osôb, pričom roly môžu byť 
prideľované na základe priradených funkcií), transformáciou neboli preklopené ani všetky funkcie, 
ktoré boli používané v AIS1. Používanie aplikácií je riadené rolami, ktoré má používateľ a pre 
jednoduchšiu a správnu hromadnú administráciu funkcií a rolí je potrebné prekontrolovať funkcie, 
ich správnosť, čo sa týka pomenovania, profily funkcií pridelených funkciám a prípadne 
nadefinovať nové a správne prideliť osobám.  

Upozorňujeme, že fyzické priradenie rolí (tzv. statické roly) pre používateľov je potrebné v 
prípade, ak daní používatelia majú mať sprístupnené určité špecifické aplikácie, ktoré slúžia na 
vytváranie dát, prípadne majú mať špecifický prístup na určité činnosti (pridanie, aktualizácia, 
schválenie, ...). Mnohé aplikácie sú prístupné používateľom bez špecifického priradenia roly, 
pretože existujú tzv. dynamické roly, ktoré používateľ získava po prihlásení na základe 
definovaných vzťahov dát voči používateľovi (napr.: rola študent – používateľ má platné štúdium, 
zamestnanec – používateľ má platný pracovný pomer, učiteľ – používateľ je priradený, ako 
ľubovoľný typ vyučujúceho pri predmete, garant -  používateľ je uvedený ako garant študijného 
programu za daný študijný odbor, podprogram, ...). 

V rámci subsystému SP odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 
(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 10, ktorý má v správe používateľov, ktorí sú v správe na 
príslušnej organizačnej jednotke (používateľ sa viaže na fakultu/univerzitu a teda nemá význam 
mať rolu na nejakej katedre, keďže by takto pridelená rola neviedla k žiadnym relevantným dátam). 
Aby používateľ mohol spravovať aj roly používateľov príslušnej organizačnej jednotky, prípadne 
používateľ, ktorý ma na starosti správu rolí existujúcich používateľov, tak je potrebné mať na 
príslušnej organizačnej jednotke rolu č. 11. Upozorňujeme, že na mnohé aplikácie majú prístup 
viaceré roly, ale nie každá oprávňuje aj editáciu zobrazených dát. 

Rola č. 7 a č. 8 sú zúžením prístupových práv role č. 10, t.j. na organizačnej jednotke 
(fakulta/univerzita) môže byť definovaný používateľ, ktorí v rámci správy používateľov môže 
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meniť dátum expirácie hesla, IP adresu, stav konta, heslo, prípadne prístupnosť používateľa 
(činnosti niekdajších operátoriek, ktoré nemôžu meniť roly používateľom, vytvárať nových 
používateľov, ...). Ešte väčším zúžením je používateľ, ktorý slúži len na riešenie zablokovania 
používateľského konta t.j. odblokovať a prípadne zmeniť heslo (napr.: študentská komunita môže 
mať takého používateľa, ktorí rieši základný problém s prihlásením). Nie je nutné mať používateľov 
s danými rolami. 
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3.3 Správa číselníkov 
Správa číselníkov (ďalej SC) obsahuje jednu aplikáciu SSSC002 – Správa číselníkov, ktorá 

slúži na prehľad všetkých číselníkových tabuliek a ich položiek a aj na samotnú správu jednotlivých 
položiek.  

Aplikácia pre editáciu používateľských číselníkov je sprístupnená používateľovi, ktorý má 
na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 12 – správca používateľských 
číselníkov. Rolu má zmysel viazať na úroveň inštalácie t.j. univerzity, vysokej školy, keďže 
číselníky sú spoločné pre celú univerzitu a jej prípadne fakulty. Inštalácia by mala mať aspoň 
jedného používateľa s danou rolou pre prípad potreby správy používateľských číselníkov, ktorých 
obsah je v správa iba inštalácie (zodpovedný riešiteľ nezodpovedá za obsah používateľských 
číselníkov na jednotlivých inštaláciách). 

Číselníky sú podľa obsahu rozdelene do nasledujúcich skupín: 
 AIS – číselníky, ktoré zaviedol zodpovedný riešiteľ a sú potrebné pre riadenie dát v aplikáciách 
 Centrálne ÚIPŠ – číselníky, ktorých dodávateľom a ručiteľom obsahu je ÚIPŠ 
 Centrálne CRŠ – číselníky, ktorých dodávateľom a ručiteľom obsahu je CRŠ 
 Centrálne ostatné – číselníky, ktoré sú centrálne a preto ich obsah zabezpečuje zodpovedný 

riešiteľ, aby boli na všetkých inštaláciách rovnaké dáta 
 Používateľské – číselníky, ktorých obsah si riadi konkrétna inštalácia 

Správca používateľských číselníkov, po zobrazení číselníkov skupiny používateľské, môže 
aktualizovať obsah jednotlivých tabuliek (Obrázok 10).  Ostatné skupiny číselníkov má správca iba 
v mode na čítanie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 10 – Aplikácia SSSC002 
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3.4 Ľudské zdroje 
Ľudské zdroje (ďalej LZ) slúžia na riadenie ľudských zdrojov v rámci ASI2 t.j. evidencia 

osôb, zamestnaneckých pomerov, riešenie duplicít a rôzne výstupy a prehľady z ľudských zdrojov 
t.j. vyhľadávanie osôb, abecedný zoznam, zamestnanecké zostavy, ... Subsystém nemá za cieľ 
nahradiť centrálny systém pre riadenie ľudských zdrojov, mzdové a ekonomické záležitosti. 

3.4.1 Rozdelenie LZ na aplikácie 
 Riadenie ľudských zdrojov 

 LZ001 - Evidencia osôb, zamestnaneckých pomerov, funkcií, štúdia, ... - prehľad osôb, 
pridávanie, aktualizácia osôb, osobné údaje,  adresy, identifikačné karty, účty, zamestnanecké 
pomery, funkcie, štúdia, ... 
 LZ010 – Monitorovanie duplicít osôb - Možnosť vyhľadávanie možných duplicitných osôb 
a odstraňovanie duplicít 

 Prehľady z ľudských zdrojov 
 LZ014 - Vyhľadávanie osôb, prezentácia - Vyhľadávanie osôb (študent, zamestnanec, 
absolvent), prezentácia vyhľadanej osoby 
 LZ020 - Prehľad zamestnancov a pracovných pomerov na strediskách 
 ... 

 

3.4.2 Základné roly pre LZ 
• 14 - správca osôb univerzity/fakulty - Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania osôb,  

definovania osobných údajov, identifikačných kariet, adries, účtov, možnosť priraďovania 
funkcií osobám. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/ univerzity. Používateľ môže spravovať 
osoby, ktoré sú prístupné na príslušnej fakulte/univerzite. 

• 18 - správca zamestnaneckých pomerov na  univerzite/fakulte - Možnosť pridávania, 
aktualizácie, odoberania zamestnaneckých pomerov osobám. Rola sa prideľuje na úroveň 
fakulty/ univerzity. Používateľ môže spravovať zamestnanecké pomery osobám, ktoré sú 
prístupné na príslušnej fakulte/univerzite. 

3.4.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre LZ 
V rámci subsystému LZ odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 14, ktorý má v správe osoby, ktorí sú v správe na 
príslušnej organizačnej jednotke (prístupnosť osoby sa viaže na fakultu/univerzitu). Daného 
používateľa môžeme nazvať personalistom, ktorý má v správe osobu ako takú s jeho osobnými 
údajmi a základnými vlastnosťami (adresa, PIK, funkcie).  

Upozorňujeme, že k osobe sa viažu funkcie, ktoré ešte automaticky nevedú špeciálnemu 
prístupu do AIS2 v prípade, že osoba je aj používateľom systému. Funkcie treba chápať ako 
vlastnosť osoby v rámci organizačnej štruktúry. Pridelená funkcia bude využívaná pri prezentácií 
strediska a osôb v subsystéme Prezentácia (napr.: na KMA – Katedra matematickej analýzy je 
vedúci katedry prof. J. Novák, prípadne doc. RNDr. M. Nováková, PhD. je prodekan pre vedeckú 
činnosť).  Na základe pridelenej funkcie používateľ danej osoby môže mať pridelené roly, ktoré už 
používateľa oprávňujú k prístupu a k práci s aplikáciami. Definovanie funkcií a profilov pre potreby 
priraďovania rolí pre používateľov, má v správe používateľ s rolu č. 45 - správca funkcií AIS 
v subsystéme SP (SSSP020). Personalista nie jen typ používateľa, ktorý má rozhodnúť, ktoré časti 
AIS2 má mať daný používateľ príslušnej osoby prípustne. Na definovanie rolí a prístupu je 
k dispozícií správa používateľov. Používateľovi je možné prideľovať roly bez ohľadu na definované 
funkcie pre príslušnú osobu používateľa. 
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Upozorňujeme, že transformáciou dát neboli pridelené všetky funkcie, ktoré mali 
používatelia v AIS1 a preto je potrebné prekontrolovať funkcie, ich správnosť, čo sa týka 
pomenovania a prípadne nadefinovať nové a správne prideliť osobám. 

Aby používateľ mohol spravovať zamestnanecké pomery osôb príslušnej organizačnej 
jednotky, prípadne používateľ, ktorý ma na starosti práve evidenciu zamestnaneckých pomerov, tak 
je potrebné mať na príslušnej organizačnej jednotke rolu č. 18. Upozorňujeme, že pracovný pomer 
je možné priradiť osobe na stredisko, ktoré má definovanú vlastnosť, že pre príslušnú organizačnú 
jednotku (fakulta/univerzita) „eviduje pracovný pomer“. 

Používateľovi s rolu číslo 55 – lokálny správca systému AIS je sprístupnená aj aplikácia na 
riešenie duplicít osôb (LZ010). Nie je možné zamedziť, aby sa v systéme nenachádzali niektoré 
osoby viackrát, ale vzhľadom na jednu zo základných myšlienok, že jedna reálna osoba má byť 
v systéme zavedená len raz bez ohľadu na počet zamestnaneckých pomerov alebo štúdií, je 
k dispozícií nástroj, ktorý vyhľadáva možné duplicity, ale používateľ musí rozhodnúť, či ide 
o duplicitu alebo nie. Nie každá možná duplicita osoby v skutočnosti naozaj je duplicitou. Zhoda 
mena a priezviska je bežná skúsenosť a aj zhoda rodného čísla ešte jednoznačne nemusí hovoriť 
o duplicite (uchádzač  mohol chybne uviesť rodné číslo na prihláške). Duplicita osoby môže viesť 
k mylnej predstave o zvláštnej funkčnosti systému. Ak jedna osoba je v systéme zavedená dvakrát, 
ľahko môže vzniknúť situácia, že z jednej osoby je vytvorený používateľ a druhá osoba je použitá 
ako napr.: vyučujúci predmetu. Systém nevyhodnotí daného používateľa ako vyučujúceho predmetu 
a aj ťažko sa to vysvetľuje, keď používateľ vidí seba ako vyučujúceho predmetu, ale v skutočnosti 
je to iná osoba ako osoba, ktorá zodpovedá danému prihlásenému používateľovi.     
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3.5 Prijímacie konanie 
Prijímacie konanie (ďalej PK) spracúva agendu súvisiacu s prijímaním uchádzačov na 

štúdium študijného programu v rámci fakulty (ak ide o študijný program zabezpečovaný fakultou) 
resp. univerzity (ak ide o univerzitný študijný program). Agenda má zahŕňať celý proces od 
zaevidovania prihlášky na akreditovaný študijný program až po zaevidovanie prijatých uchádzačov 
s kladnou návratkou ako študentov danej fakulty resp. univerzity. 

3.5.1 Rozdelenie PK na aplikácie 
 Príprava a priebeh prijímacieho konania 

 VSPK002 - Správa termínov prijímacieho konania – Definovanie termínov prijímacieho 
konania pre daný akademický rok, pre ktoré bude tvorený harmonogram. 
 VSST010 - Správa dátumov akcií - Definovanie dátumových intervalov pre zvolený 
akademický rok, počas ktorého sú sprístupnené jednotlivé akcie spojené s prijímacím 
konaním, tvorbou študijných plánov, evidenciou štúdia, ... 
 VSPK027 - Definovanie prípustných študijných programov – Definovanie prípustných 
študijných programov pre akademický rok 
 VSPK004 - Správa študijných programov a predmetov prijímacieho konania – Definovanie 
a správa študijných programov prípustných v prijímacom konaní pre zvolený akademický rok. 
Definovanie a správa predmetov odpovedajúcich prípustných študijných programov. 
 VSPK014 - Evidencia uchádzačov, prihlášok – Evidencia prihlášok uchádzačov na študijné 
programy prípustné v prijímacom konaní vo zvolenom akademickom roku. 
 VSPK017 - Správa pravidiel prideľovania bodov – Evidencia hraníc bodov za predmety z 
predchádzajúceho štúdia. 
 VSPK016 - Prehľad zaradenia uchádzačov do harmonogramu - Prehľad zaradenia 
uchádzačov do harmonogramu.  
 VSPK008 - Správa harmonogramu – Definovanie akcii harmonogramu, priradenie do 
miestností pre zvolený dátum a čas, hromadné zaradenie uchádzačov na akcie, generovanie 
a export zaradených uchádzačov na akciu s identifikačnými kódmi (čiarové kódy) (podpora 
pre následný import výsledkov) 
 VSPK066 - Zoznam evidovaných elektronických prihlášok AIS2 - Prehľad evidovaných 
elektronických prihlášok v AIS2, správa stavu prihlášky a preklopenie prihlášok. 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania 
 VSPK023 - Správa čiarových kódov pre testy a predmety – Generovanie čiarových kódov. 
Exporty a správa vygenerovaných kódov. 
 VSPK026 - Nahrávanie a párovanie výsledkov podľa kódov – Nahrávanie výsledkov z 
predmetov resp. z testov podľa čiarových kódov. Párovanie kódov z testov (predmetov) a 
kódov uchádzačov. 
 VSPK033 - Aktualizácia údajov prijímacieho konania – Hromadná aktualizácia prihlášok 
a výsledkov uchádzačov podľa študijných programov, výpočet a zobrazenie výsledkových 
listín, hromadné generovanie návratiek prijatým uchádzačom, nahrávanie bodov pre testy 
a predmety prijímacieho konania zo súborov. 
 VSPK020 - Správa dátumov zverejnenia výsledkov – Definovanie dátumu a času 
zverejnenia bodov pre jednotlivé akcie. 
 VSPK022 - Štatistické prehľady – Prehľad o počte študentov v prijímacom konaní a počte 
zapísaných študentov. Prehľad o počte prijatých študentov podľa národnosti a štátneho 
občianstva. Prehľad o počte prijatých študentov podľa národnosti a štátneho občianstva atď. 
 VSPK029 - Správa výsledkov a evidencia odvolaní – Individuálna zmena výsledku 
(rozhodnutím komisie), evidencia a správa odvolaní uchádzačov  
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 VSPK055 - Elektronické návratky – Generovanie a správa už existujúcich návratiek. 
 Elektronická verzia prijímacieho konania 

 VSPK060 - Elektronické prihlášky – Evidencia elektronických prihlášok uchádzača a 
priebeh prijímacieho konania. 
 VSPK061 - Návratky uchádzača – Elektronická návratka uchádzača, priradenie fotky 
uchádzača podľa špecifikovaných parametrov (v. x š. počet bodov). 
 VSPK100 - Registrácia uchádzača 
 VSPK065 - Priebežné výsledky prijímacieho konania – Zobrazenie priebežných výsledkov 
prijímacieho konania uchádzača aj s čiastočnými výsledkami z jednotlivých predmetov. 
Neautorizovaný prístup. 

3.5.2 Základné roly pre PK 
• 20 - administrátor prihlášok prijímacieho konania - Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania 

prihlášok prijímacieho konania. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 
• 21 - koordinátor prijímacieho konania - Možnosť spravovať prípustné študijné programy, 

termíny, predmety, harmonogram, hranice bodov, limity pre prijatie, zverejňovanie výsledkov, 
výpočet výsledkových listín prijímacieho konania. Evidencia výsledkov prijímacieho konania. 
Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 23 - správca čiarových kódov - Možnosť generovať čiarové kódy, exportovať a spravovať 
vygenerované kódy. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 24 - operátor výsledkov testov - Možnosť anonymného nahrávania bodov resp. výsledkov testov. 
Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 25 - správca odvolaní prijímacieho konania - Možnosť evidencie odvolaní a ich následnej 
správy. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 34 - fakultný rozhodca odvolaní prijímacieho konania - Možnosť akceptovať alebo postúpiť 
odvolania prijímacieho konania na fakultnej úrovni. Rola sa prideľuje na úroveň 
fakulty/univerzity. 

• 35 - univerzitný rozhodca odvolaní prijímacieho konania - Možnosť akceptovať alebo zamietnuť 
odvolania prijímacieho konania na univerzitnej úrovni. 

• 48 - prezerač prihlášok PK - Prístupnosť zoznamu evidovaných prihlášok len na čítanie. Rola sa 
prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 49 - prezerač osobných údajov prihlášok PK - Prístupnosť osobných údajov  v zoznamoch 
prihlášok prijímacieho konania a detail prihlášky (iba na čítanie). Rola sa prideľuje na úroveň 
fakulty/univerzity. 

• 67 - správca bodov prijímacieho konania - Možnosť individuálne aktualizovať body 
uchádzačom prijímacieho konania. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 
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3.6 Evidencia štúdia 
Evidencia štúdia (ďalej ES) eviduje všetky informácie o štúdiu študenta na vysokej škole, na 

všetkých stupňoch štúdia, eviduje jeho zápisy, výsledky, záverečné práce a štátne skúšky. 
Neoddeliteľnou súčasťou je systém sociálnej podpory študentov a dotazníky. 
Štatistické prehľady sú určené nie len pre vnútorné potreby, ale sú smerované aj k ÚIPŠ a 

centrálnemu registru študentov (CRŠ). 

3.6.1 Rozdelenie ES na aplikácie 
 Správa parametrov evidencie štúdia 

 VSST010 - Správa dátumov akcií - definovanie dátumových intervalov pre zvolený 
akademický rok, počas ktorého sú sprístupnené jednotlivé akcie spojené s prijímacím 
konaním, tvorbou študijných plánov, evidenciou štúdia, ... 
 VSES189 - Správa parametrov predmetov pre evidenciu výsledkov, skupín študijných 
programov - správa prípustných spôsobov ukončenia predmetov, definovanie klasifikačných 
stupňov hodnotenia, skupín študijných programov a následné definovanie počtov termínov a 
kvalifikačných stupňov pre skupinu. 
 VSES249 - Množiny štúdií - Správa rôznych množín štúdií pre možnosť oddeľovať 
dátumové akcie pre definované množiny. 

 Administrácia študentov 
 LZ001 - Evidencia osôb, zamestnaneckých pomerov, funkcií, štúdia, ... - prehľad osôb, 
pridávanie, aktualizácia osôb, osobné údaje,  adresy, identifikačné karty, účty, zamestnanecké 
pomery, funkcie, pridanie štúdia, ..., individuálne vytvorenie študenta zavedením osoby 
a vytvorením štúdia.  
 VSES116 - Hromadné vytvorenie študentov z uchádzačov, zaevidovanie štúdia - prehľad 
uchádzačov o štúdium (boli zaevidovaní v prijímacom konaní) s možnosťou hromadného 
vytvárania štúdia na študijný program. 

 Administrácia štúdia 
 VSES118 - Prehľad študentov, individuálny prístup na osobné údaje, administráciu štúdia, 
... - prehľad študentov, osobné údaje, údaje o štúdiu, prestupy, prerušenia, zápisné listy, 
výsledky štúdia, záverečné práce, štátne skúšky, kontroly ... 
 VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky - prehľad štúdií, zápisné 
listy, prehľad predmetov, priebežného hodnotenia, hodnotenia, kreditu, priemerov, 
záverečných prác, štátnych skúšok, ... 
 VSES161 - Hromadné potvrdenia administratívneho zápisu, ostaršenie, hromadný zápis 
predmetov - evidencia administratívneho zápisu (poplatok, začiatok štúdia, dátum zápisu, ...), 
ostaršenie na štúdiu podľa zápisného listu alebo vytvorenie nového štúdia a presunu 
zápisného listu, hromadné pridávanie predmetov do zápisných listov. 
 VSES143 - Hromadná administrácia predmetov v zápisných listoch - hromadné odobratie 
predmetu zo zápisných listov, hromadné zaraďovanie na rozvrh, odobratie z rozvrhu. 
 VSES240 - Hromadné kontroly zápisných listov, štúdia - Prehľad chýbajúcich zápisných 
listov a ich hromadné vytváranie, kontroly (počtu kreditov, opakovane zapísaných predmetov, 
...). Prehľady študentov na štúdiách cez počet zápisov predmetov, počet získaných kreditov, ... 
s možnosťou hromadného ukončenia 
 VSES112 - Administrácia priemerov - definovanie typov priemerov a ich vlastnosti, 
výpočet priemerov, exporty z priemerov, ... 
 VSES059 - Zaraďovanie študentov na rozvrh hodín - zaraďovanie študentov na rozvrh 
hodín z pohľadu predmetu a jeho rozvrhových akcií 

 Evidencia výsledkov štúdia 
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 VSES047 - Evidencia priebežného hodnotenia - definovanie dôvodov priebežného 
hodnotenia pre predmet, evidencia získaných bodov za dôvod priebežného hodnotenia 
jednotlivým študentom. 
 VSES046 - Evidencia termínov hodnotenia predmetu - vypísanie termínu hodnotenia, 
rezervácia miestnosti, zadanie obmedzení termínu, spájanie termínov, aktualizácia, zrušenie 
termínu, prihlasovanie na termín. 
 VSES040 - Evidencia hodnotenia študentov - evidovanie hodnotenia, uznanie hodnotenia, 
kontrola splnenia prerekvizít študentov prihlásených na predmet, na termín hodnotenia. 

 Záverečné práce 
 VSES057 - Evidencia záverečných prác - prehľady tém záverečných prác, vytvorenie, 
aktualizácia, zrušenie, prihlasovanie, odhlasovanie potvrdenie akceptácie študenta na tému 
záverečnej práce, evidencia hodnotenia. 

 Štátne skúšky 
 VSES145 - Evidencia termínov štátnych skúšok, komisií na termíne - vypisovanie termínov 
štátnych skúšok, rezervácia miestnosti, evidencia obmedzení termínu, spájanie, aktualizácia, 
zrušenie termínov, rozpis termínu na jednotlivé dni, evidencia komisie na termíne. 
 VSES229 - Hodnotenie štátnych skúšok – evidencia hodnotenia prihlásených študentov na 
štátne skúšky, evidencia otázok štátnych skúšok, hodnotenie štúdia. 

 Systém sociálnej podpory, školné a poplatky 
 VSES105 - Administrácia štipendií - definovanie štipendií, evidencia štipendií, platieb 
študentom, prehľady štipendií, prehľad platieb, generovanie platieb, exporty, kontroly, ... 
 VSES070 - Administrácia školného a poplatkov - Evidencia školného a poplatkov, sumárne 
pohľady, evidencia predpisov platieb a samotných platieb, evidencia typov poplatkov a 
samotných poplatkov na jednotlivých fakultách/univerzite. 

 Štatistické prehľady 
 VSES067 - Centrálny register študentov - Exporty pre centrálny register študentov 
 VSES261 - Štatistické prehľady - štúdium, výučba, hodnotenia, výkony - Štatistické 
prehľady počtu zapísaných študentov, prehľady počtov hodnotení a termínov hodnotení 
(úspešnosť) na jednotlivých predmetoch na strediskách, prehľady výkonov jednotlivých 
stredísk - študentokredity, ... 

 

3.6.2 Základné roly pre ES 
• 31 - správca parametrov evidencie štúdia - Možnosť definovania obmedzení prihlasovania na 

termíny hodnotenia, na rozvrh hodín, nastavenie defaultného počtu dní na prihlasovanie 
a odhlasovanie pri vypisovaní termínu hodnotenie, správa parametrov predmetov pre evidenciu 
výsledkov, vytváranie, aktualizácia skupín študijných programov. Rola sa prideľuje na úroveň 
fakulty/univerzity. 

• 19 - správca štúdia (študentov) na univerzite/fakulte - Možnosť pridávania, aktualizácie, 
odoberania štúdií osobám, hromadného vytvárania študentov (prideliť osobe štúdium) z 
uchádzačov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Používateľ môže spravovať štúdia 
osobám, ktoré sú prístupné na príslušnej fakulte/univerzite a vytvárať študentov na študijných 
programoch, ktoré spravuje príslušná fakulta/univerzita. 

• 36 - administrátor štúdia študentov - Možnosť individuálneho prístup k študentom, ich štúdiu, 
zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym a hromadným 
kontrolám, ... Rola sa viaže primárne na úroveň fakulty/univerzity, používateľovi sú ponúkaní 
študenti študijných programov, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite. Na zúženie 
výberu ponúkaných študijných programov je možné rolu viazať aj na stredisko, na ktoré je vo 
vzťahu so študijným programov v pozícií je zaradené na oddelenie. 
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• 37 - administrátor hromadnej správy štúdia študentov – Možnosť hromadného potvrdenia 
zápisov, ostaršenia, hromadnej administrácia zápisných listov (kontroly, vytváranie prázdnych 
zápisných listov, hromadného pridávanie a odoberanie predmetov do zápisných listov), 
hromadných kontrol štúdia. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Používateľovi sú 
ponúkané študijné programy, ktoré sú spravované na danej fakulte/univerzite. 

• 38 - administrátor štátnych skúšok - Možnosť administrácie termínov štátnych skúšok 
(rezervácia miestnosti, evidencia obmedzení termínu, spájanie, aktualizácia, zrušenie termínov, 
rozpis termínu na jednotlivé dni, evidencia komisie na termíne), hodnotenia študentov na 
termíne. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Používateľovi sú ponúkané študijné 
programy, ktoré sú spravované na danej fakulte/univerzite. 

• 30 - štipendijný referent - Možnosť spracovania štipendií na úrovni fakulty/univerzity. Rola 
umožňuje definovať typy vyplácaných štipendií na fakultu/univerzitu, zaevidovať štipendia 
študentom, ktorí majú evidované štúdium na študijný program, ktorý spravuje príslušná 
fakulta/univerzita, administráciu platieb zaevidovaných štipendií. 

• 6 - vyučujúci - Používateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ vyučujúceho pri ľubovoľnom 
predmete. Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je 
priradená ako vyučujúci ľubovoľného predmetu. 

• 4 - študent - Používateľ, ktorý má aktívne aspoň jedno štúdium. Rola sa neprideľuje ale získava 
na základe aktuálnych štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi. Za aktívne štúdium 
je považované také štúdium, ktoré nie je ukončené a nie je prerušene. 

• 40 - zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku - Možnosť nahradiť vyučujúceho pri 
evidencii výsledkov štúdia  t.j. evidencia termínov hodnotenia, samotná evidencia hodnotenia, ... 
a pri administrácií štúdia t.j. zaraďovaní študentov na rozvrh hodín. Rola sa prideľuje na úroveň 
strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom 
stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska. 

• 42 - študijný poradca predmetov strediska - Možnosť vidieť hodnotenia predmetov na stredisku. 
Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...).  
Používateľ má k dispozícií výsledky štúdia študentov za predmety na danom stredisku. 

• 54 - administrátor záverečných prác na stredisku - Možnosť nahradiť vyučujúcich pri 
administrácií záverečných prác t.j.  vytvárať záverečné práce, definovať ich atribúty, výber 
študentov na záverečné práce, udeľovať hodnotenie záverečných prác a predmetom, ktoré súvisia 
so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu 
(katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže administrovať všetky 
záverečné práce. 

• 56 - člen štátnicovej komisie - Používateľ, ktorý je zaevidovaný ako člen ľubovoľnej štátnicovej 
komisie.  Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je 
priradená ako člen štátnicovej komisie. Rola umožňuje evidenciu priebehu štátnej skúšky 
(evidovanie hodnotenia) pre študentov zaradených do danej komisie a pre predmety, ktoré skúša 
daná komisia. 

• 57 – študijný poradca štúdia študentov - Možnosť individuálneho prístup k študentom, ich 
štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym a hromadným 
kontrolám, ... za účelom zistenia informácií, bez možnosti editácie. Rola sa viaže na úroveň 
fakulty/univerzity, používateľovi sú ponúkaní študenti študijných programov, ktoré sú 
spravované na príslušnej fakulte/univerzite. 

• 58 – správca exportov pre CRŠ - Možnosť exportovať zostavy pre centrálny register študentov, 
kontrolovať údaje pre centrálny register študentov. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity, 
používateľovi sú ponúkané údaje o študentoch študijných programov, ktoré sú spravované na 
príslušnej fakulte/univerzite. 
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• 69 – administrátor predmetov štátnych skúšok na stredisku - Možnosť evidencie priebehu štátnej 
skúšky (evidovanie hodnotenia) pre študentov z predmetov, ktoré sú typu štátna skúška - 
obhajoba alebo predmet štátnej skúšky na stredisku. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré 
zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Rola predbieha rolu 56 – člen štátnicovej 
komisie, nakoľko vidí predmety na stredisku, na ktoré sa prihlásili študenti skôr ako sa vytvoria 
štátnicové komisie. Rola má význam pre stredisko, aby videli, koľko študentov sa hlási na štátne 
skúšky na jednotlivé predmety. 

• 72 – referent školného a poplatkov - Možnosť spracovania poplatkov na úrovni 
fakulty/univerzity. Rola umožňuje definovať typy poplatkov na fakultu/univerzitu, zaevidovať 
poplatky študentom, ktorí majú evidované štúdium na študijný program, ktorý spravuje príslušná 
fakulta/univerzita, administráciu predpisov a platieb zaevidovaných poplatkov. Rola sa prideľuje 
na úroveň fakulty/univerzity. 

• 73 – prezerač školného a poplatkov - Prístupnosť školného a poplatkov len na čítanie. Rola 
umožňuje prezerať typy poplatkov na fakulte/univerzite, zaevidované poplatky študentov, ktorí 
majú evidované štúdium na študijný program, ktorý spravuje príslušná fakulta/univerzita, 
predpisy a platby zaevidovaných poplatkov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

• 74 – študijný poradca (koordinátor) študijného programu - Používateľ, ktorý je uvedený ako 
študijný poradca ľubovoľného študijného programu. Študijný poradca má povolenú 
administráciu štúdia na čítanie. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá 
danému požívateľovi, je priradená ako študijný poradca. Používateľ má možnosť individuálneho 
prístup k študentom, ich štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, 
individuálnym kontrolám, ... za účelom zistenia informácií o štúdiu študenta bez možnosti 
editácie. Používateľovi sú ponúkané študijné programy, ktorým je študijný poradca, a pre dané 
študijné programy sú prístupní študenti a ich štúdium. 

•  ... 
 

3.6.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ES 
Subsystém ES je určený asi najširšiemu spektru rolí, ale v rutinnej prevádzke väčšina 

používateľov má k dispozícií len niekoľko aplikácií. Základné jednoduché rozdelenie aplikácií ES 
môžeme rozdeliť na aplikácie určené študentovi, vyučujúcemu a pracovníkom študijného oddelenia. 
Pri tejto príležitosti opäť upozorňujme, že používateľ môže získať rolu aj dynamicky t.j. na základe 
existujúcich dát a zaevidovaných vzťahov. V tomto subsystéme explicitne uvádzame medzi 
základné roly aj rolu študent a vyučujúci, ktorá sa neprideľuje, ale získava. V rámci AIS2 sú 
aplikácie aj v iných subsystémoch, ktoré sú určené pre daných používateľov, ale v tomto 
subsystéme vedú k prirodzenému rozdeleniu aplikácií (napr.: študent si má vedieť sám vytvoriť 
zápisný list, ale tú istú činnosť musí vedieť vykonať aj používateľ na študijnom oddelení, podobne 
vyučujúci musí mať možnosť zaevidovať hodnotenie študentovi, ale aj študijné oddelenie a študent 
si musí vedieť dané hodnotenie zobraziť, a preto vznikajú aplikácie z rôznych pohľadov).  

Študent má k dispozícií jednu základnú aplikáciu (VSES017), ktorá je určená len študentovi, 
pomocou ktorej si môže riadiť svoje štúdia. Vyučujúci má k dispozícií aplikácie na evidenciu 
výsledkov štúdia t.j. na evidenciu priebežného hodnotenia (VSES047), evidenciu termínov 
hodnotenia (VSES046) a samotnú evidenciu hodnotenia študentov (VSES040) k jednotlivým 
predmetom, ktoré vyučujú. Pre všetky predmety strediska môže vyučujúcich zastúpiť používateľ 
s rolou zapisovateľa pedagogickej činnosti na stredisku (rolu treba prideľovať na strediskách, ktoré 
zabezpečujú výučbu, a teda ponúkajú predmety). Pre používateľov študijného oddelenia sú určené 
hlavne aplikácie pre administráciu študentov a administráciu štúdia (aplikácie pokrývajú činnosti aj 
študenta aj vyučujúceho). 

Pre správnu administráciu hodnotenia štúdia je potrebné správane nastaviť parametre 
predmetov pre evidenciu výsledkov a skupín študijných programov (VSES189), a preto na každej 
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fakulte/univerzite odporúčame mať používateľa s rolou č. 31 (správca parametrov evidencie štúdia), 
ktorý má  v správe danú aplikáciu. Transformáciou dát z AIS1 nebolo možné úplne správne 
nastaviť dané parametre, nakoľko v AIS1 nebolo možné parametrizovať počet termínov hodnotenia 
a AIS2 prináša aj nové spôsoby ukončenia. Správne nastavenie parametrov pre evidenciu výsledkov 
môžeme zhrnúť do nasledujúcich krokov: 
• Nastavenie spôsobov ukončenia. Definovať spôsoby ukončenia (skúška, hodnotenie, ...) 
znamená buď prevziať už vytvorené spôsoby ukončenia z číselníka alebo vytvoriť nový potrebný 
spôsob ukončenia (daná časť aplikácie nahrádza definovanie spôsobov ukončenia v správe 
číselníkov). Pri spôsobe ukončenia sa definuje akou fázou hodnotenia končí. V súčasnej verzii 
uvažujeme o jednohodnotení (napr.: S - skúška) a dvojhodnotení (napr.: ZS – zápočet a skúška) t.j. 
definujeme koľko hodnotení študent získa za daný spôsob ukončenia. Ak daný spôsob ukončenia je 
dvojhodnotenie, tak konečná fáza hodnotenia je dvojhodnotenie 2. fáza. Daný parameter je 
potrebný pre zisťovanie, či študent má alebo nemá absolvovaný príslušný predmet. Definované 
spôsoby ukončenia sú ponúkane na príslušnej fakulte/univerzite pri tvorbe ponúk predmetov. Na 
každej fakulte/univerzite odporúčame prevziať z číselníka aj spôsoby ukončenia SS – štátna skúška 
a OB – obhajoba záverečnej práce. Dané spôsoby ukončenia sú potrebné pre definovanie počtu 
termínov a hodnotenia pre predmety štátnych skúšok. Štátne skúšky a aj obhajoba sú predmety a sú 
súčasťou študijného plánu každého študijného programu. 
• Nastavenie spôsobov hodnotenia. Pre každý spôsob ukončenia treba určiť v každej fáze 
hodnotenia aké hodnoty hodnotenia (A, B, ..., prospel, neprospel, ...) je možné získať. V danom 
kroku sa vytvárajú všetky kombinácie možných hodnotení bez ohľadu na študijný program, stupeň 
štúdia, ... (napr.: za skúšku študenti I. a II. stupňa získavajú hodnotenie A – FX, ale študenti III. 
stupňa získavajú hodnotenie prospel/neprospel, pričom stále je to spôsob ukončenia skúška, čiže je 
potrebné vytvoriť kombinácie skúšky s hodnotením A – FX ale aj s prospel a neprospel). Ak je 
potrebné zaviesť nový spôsob hodnotenia, tak časť aplikácie Hodnotenia (záložka) nahrádza 
definovanie hodnotení  v správe číselníkov. 
• Nastavenie skupín študijných programov. Aby mohol byť študent hodnotený, musí byť študijný 
program jeho štúdia zaradený do nadefinovanej skupiny študijných programov. V rámci skupiny je 
potrebné definovať aké sú možné termíny pre jednotlivé spôsoby ukončenia, a ktoré hodnotenia pre 
spôsoby ukončenia majú byť ponúkane pre vybrané študijné programy skupiny. Definované 
termíny sú dôležité na koľko pokusov môže študent dané hodnotenie získať a na základe 
nadefinovaných hodnôt bude systém ponúkať možnosť zapísať hodnotenie na príslušný termín 
a s daným spôsobom hodnotenia. 

Správca parametrov evidencie štúdia (31) má možnosť definovať množiny štúdií t.j.  
vytvárať skupiny definované kombináciami študijných programov, ročníkov, krúžkov, formou, 
metódou, stupňom, ... štúdia. Dané vytvorené množiny je možné použiť pri definovaní dátumových 
ohraničení pre vybrané dátumové akcie t.j. je možné povoliť napr.: predzápis v určitom dátumovom 
intervale pre príslušnú množinu štúdií. Systém zisťuje, či štúdium študenta patrí do príslušnej 
množiny štúdií, pre ktorý je povolená príslušná dátumová akcia (nie každú dátumová akcia je 
možné použiť v kombinácií s množinou štúdií). 

 
Najväčšou aplikáciou subsystému (čo sa týka počtu dialógov a možných akcií) je aplikácia 

pre individuálne riadenie štúdia každého študenta (VSES118).  Každú osobu, ktorá má zaevidované 
štúdium, je možné vyhľadať a administrovať ju, čo znamená: 
− aktualizácia osobných údajov, 
− administrácia samotného štúdia t.j. evidencia ukončení, poznámok, prestupov a prerušení, 
kontroly štúdia, ... 
− administrácia zápisných listov v akademickom roku t.j. zápis, vytváranie individuálneho 
študijného plánu, evidencia a prehľad hodnotení a kreditov, kontroly zápisných listov, 
− administrácia záverečných prác študenta, evidencia hodnotenia záverečných prác, 
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− prihlasovanie na štátne skúšky, zaraďovanie do harmonogramu, hodnotenie štátnych skúšok, 
štúdia, exporty, 
− rôzne exporty – na vysvedčenie, dodatok, výpis výsledkov štúdia, export pre poštu, ... 
Aplikácia je sprístupnená v read/write mode pre používateľa s rolou č. 36, ale aj v read mode pre 
používateľa s rolou č. 57. Príslušné roly má zmysel prideliť používateľom len na takých 
organizačných jednotkách, ktoré spravujú študijné programy t.j. na fakultu/univerzitu alebo na 
stredisko, na ktoré je zaradený nejaký študijný program.  
Aplikácia je prístupná v read mode ešte pre rolu č. 74. Rozdiel oproti role č. 57 je ten, že študijný 
poradca štúdia študentov vidí všetky študijné programy na príslušnej fakulte/univerzite a teda 
študentov, ktorí majú zaevidované štúdium na dané programy, ale študijný poradca študijného 
programu môže vidieť iba študentov na príslušnom študijnom programe, na ktorom je používateľ 
definovaný ako poradca. Daná rola sa neprideľuje, ale získava zaradením osoby ako študijný 
poradca štúdia študentov na príslušný študijný program (VSST040). 
Aplikácia spravuje štúdia osôb a využíva dáta, ktoré vznikajú v iných samostatných aplikáciách. 
Aby bolo možné vytvárať študentom individuálne študijné plány (naplniť zápisné listy predmetmi), 
je potrebné aby v príslušnom akademickom roku existovali študijné plány (aplikácie v subsystéme 
študijné programy). Pre správnu evidenciu hodnotenia, je potrebné mať nadefinované klasifikačné 
stupne hodnotenia, termíny hodnotenia a hlavne študijné programy musia byť zaradené do skupín 
študijných programov (VSES189).   
Aplikácia administruje aj záverečné práce, ale z pohľadu štúdia t.j. priradenie záverečnej práce 
k štúdiu študenta, a preto musia existovať záverečné práce (VSES057) a následne je možné 
udeľovať hodnotenie za záverečnú prácu a predmety spojené so záverečnou prácou.  
Štátne skúšky patria k evidencii štúdia, ale pre správne používanie musia existovať predmety 
štátnych skúšok a termíny štátnych skúšok (VSES145).  
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3.7 Študijné programy 
Študijné programy (ďalej ST) spracúvajú agendu tvorby študijných plánov pre jednotlivé 

študijné programy na jednotlivých organizačných jednotkách vysokých škôl. Študijné plány slúžia 
na tvorbu individuálnych študijných plánov študentov (zápisných listov),  na základe študijných 
plánov sú vytvárané rozvrhy hodín. Agenda tvorby študijných plánov zahrňujeme správu študijných 
programov a parametrov potrebných pre tvorbu a evidenciu študijných plánov, tvorbu ponúk 
predmetov, samotnú tvorbu študijných plánov a výstupné zostavy zo študijných plánov. Samostatnú 
časť predstavuje elektronická nástenka predmetov. 

3.7.1 Rozdelenie ST na aplikácie 
 Správa parametrov študijných programov, plánov 

 VSST010 - Správa dátumov akcií - definovanie dátumových intervalov pre zvolený 
akademický rok, počas ktorého sú sprístupnené jednotlivé akcie spojené s prijímacím 
konaním, tvorbou študijných plánov, evidenciou štúdia, ... 
 VSST020 - Správa používaných spôsobov výučby predmetov - definovanie prípustných 
spôsobov výučby predmetov, ktoré sú používane na fakulte, univerzite, výberom z možných 
spôsobov výučby. Pre definované spôsoby výučby predmetov je možné definovať rozsah 
predmetu. 
 VSST030 - Správa študijných programov, nadväzujúcich študijných programov - 
definovanie študijných programov na organizačnej jednotke t.j. ktoré má organizačná 
jednotka akreditované, má v správe, pre ktoré je možné vytvárať študijné plány, definovanie 
nadväzujúcich študijných programov, väzby na študijné programy ÚIPŠ, ... 
 VSST040 - Správa študijných odborov, garantov, podprogramov - definovanie študijných 
odborov pre študijné programy, podprogramov pre študijné programy a jednotlivých 
garantov, pomocných garantov, ... Správa má význam pre akreditačný spis a pre prístupové 
práva pre tvorbu študijných plánov. 
 VSST050 - Definovanie študijných programov pre tvorbu študijných plánov - pre zvolený 
akademický rok je potrebné určiť študijné programy spravované na organizačnej jednotke, pre 
ktoré sa budú vytvárať študijné plány t.j. ktoré študijné programy sú prípustné pre daný 
akademický rok. 

 Tvorba ponuky predmetov 
 VSST152 - Tvorba ponuky predmetov - strediská zabezpečujúce výučbu tvoria ponuku 
predmetov, z ktorých sa vytvárajú jednotlivé študijné plány. Tvoriť ponuku znamená pre 
jednotlivé akademické roky zaviesť ponuku predmetov. 

 Tvorba študijných plánov 
 VSST120 - Tvorba študijných plánov cez jednotlivé študijné programy - tvorba študijných 
plánov pre jednotlivé študijné programy, ktoré sú prípustné pre daný akademický rok. 
 VSST130 - Tvorba študijných plánov cez podprogramy študijných programov - študijný 
plán je tvorený cez bloky za podprogram a vybrané bloky výučby sú následne zaraďované pre 
študijné programy v danom akademickom roku. 
 VSST168 - Schvaľovanie študijných plánov - schvaľovanie študijných plánov garantmi 
a odobrenie študijných plánov (v zmysle vedeckej rady alebo senátu). 

 Výstupné zostavy zo študijných programov 
 VSST178 - Študijné plány, informačné listy, ... študijných programov - výstupné zostavy 
pre študijné programy - študijné plány, informačné listy, sylaby štátnicových predmetov, ... 
študijného programu, podprogramu 
 VSST060 - Register predmetov - Prehľad, vyhľadávanie všetkých predmetov na univerzite, 
informačné listy, zoznam zapísaných študentov, ... 



 
 
Študijné programy 

Akademický informačný systém  28 

 Elektronická nástenka predmetov 
 VSST157 - Elektronická nástenka predmetu - zverejňovanie odkazov k predmetu vzhľadom 
na akademický rok a vyučujúceho predmetu (dôležité termíny, úlohy, príklady, ...). Pomocou 
elektronickej nástenky môže vyučujúci komunikovať so študentmi prihlásenými na jednotlivé 
predmety a naopak. 

3.7.2 Základné roly pre ST 
• 15 - správca študijných programov na univerzite/fakulte - Možnosť pridávania, aktualizácie, 

odoberania študijných programov na fakultu/univerzitu, definovania nadväzujúcich študijných 
programov, väzieb na číselníky CRŠ, ÚIPŠ, správania študijných odborov, garantov, 
podprogramov študijných programov, definovania študijných programov pre tvorbu študijných 
plánov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/ univerzity. Používateľ môže spravovať študijné 
programy, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite. 

• 16 - administrátor ponuky predmetov - Možnosť tvorby ponuky predmetov na stredisku 
(vytváranie predmetov pre študijné plány, definovanie prerekvizít predmetov, anotácií, cieľov, 
...). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). 
Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

• 17 - správca parametrov študijných plánov (predmetov) - Výber používaných spôsobov výučby 
predmetov na organizačnej jednotke. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Na 
príslušnej organizačnej jednotke je možné pri predmetoch definovať rozsah predmetu pre 
zvolené spôsoby výučby. Predmet je evidovaný na stredisku, ktoré zabezpečuje výučbu pre danú 
organizačnú jednotku. 

• 26 - administrátor študijných plánov - Používateľ, ktorému sú sprístupnené aplikácie pre 
komplexnú tvorbu študijných plánov t.j. správa používaných spôsobov výučby, tvorba ponúk 
predmetov, definovanie študijných programov pre tvorbu študijných plánov, tvorba študijných 
plánov, schvaľovanie študijných plánov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Rola 
nahrádza jednotlivých administrátorov ponuky predmetov na strediskách a všetkých garantov t.j. 
môže tvoriť ponuky predmetov na všetkých strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu pre danú 
fakultu/univerzitu, môže tvoriť študijné plány pre všetky prípustné študijné programy, ktoré 
spravuje príslušná fakulta/univerzita. 

• 41 - pomocný administrátor ponuky predmetov - Možnosť podieľať sa na tvorbe ponuky 
predmetov na stredisku (zmena vyučujúcich a textov predmetov v ponuke predmetov v 
akademických rokoch). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu 
(katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na 
príslušnom stredisku. 

• 50 - garant študijného programu - Používateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ garanta pre 
ľubovoľný študijný program.  garant má povolenú tvorbu študijných programov. Rola sa 
neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako garant. 
Používateľ môže tvoriť študijné plány, bloky predmetov pre študijné programy, ktorých je 
garantom (bloky bez väzby na podprogram), ak je garantom aj za podprogram, tak vytvára bloky 
z väzbou na daný podprogram. 

• 51 - schvaľovateľ ponuky predmetov - Možnosť schvaľovania predmetov na stredisku (iba 
schválené predmety je možné pridať do študijných plánov). Rola sa prideľuje na úroveň 
strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže schvaľovať 
predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

3.7.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ST 
V rámci subsystému ST odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 15, ktorý administruje študijné programy, ktoré sú 
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v správe na príslušnej organizačnej jednotke. Používateľ má k dispozícií aplikáciu na správu 
študijných programov ako takých (VSST030) a definovanie väzieb na študijné odbory, 
podprogramy a určovanie garantov, čo vedie k oprávneniu daných osôb tvoriť študijné plány 
(VSST040).  

Aplikácia VSST030 slúži na definovanie študijných programov na fakulte/univerzite 
(skratka, popis, doplňujúce väzby na číselníky), definovanie nadväzujúcich študijných programov 
(študijný program môže mať niekoľko nadväzujúcich študijných programov a jeden študijný 
program môže nadväzovať na niekoľko študijných programov), definovanie väzieb na číselníky 
ÚIPŠ a CRŠ. Odporúčame prekontrolovať aktuálnosť študijných programov t.j. či študijné 
programy, ktoré sa už nemajú ponúkať v ďalších aplikáciách, tak by mali mať nastavený atribút do 
dátumu (staršie študijné programy, ktoré sa už nedajú študovať, netýka sa to všetkých inštalácií). 
Ďalej upozorňujeme na správne naviazanie nadväzujúcich študijných programov, čo sa prejaví 
v evidencii štúdia, pri vytváraní zápisných listov, kde budú ponúkané iba tie študijné programy, na 
ktoré je vytvorené štúdium a ktoré sú nadväzujúce (ak študijný program nebude mať nadväzujúce 
študijné programy, tak bude možné vytvoriť zápisný list na ktorýkoľvek študijný program). Pre 
potreby štatistiky pre ÚIPŠ je potrebné prekontrolovať a správne naviazať všetky platné študijné 
programy na študijné programy ústavu informácií a prognóz. Pre potreby dávok do CRŠ je potrebné 
správne naviazať všetky platné študijné programy na študijné programy centrálne registra študentov 
(o číselníky CRŠ a ÚIPŠ sa stará zodpovedný riešiteľ). Pri aktualizácií študijných programov je 
možné nastaviť aj činnosti študijného programu na organizačnú jednotku. Pre potreby prijímacieho 
konania je potrebné mať nastavané, ktorá fakulta/univerzita organizuje prijímacie konanie a pre 
potreby používania študijného programu v subsystéme ST je potrebné, aby každý študijný program 
mal nastavené činnosť „spravuje štúdium“. Činnosť „akredituje“ je využívaná pri výstupnej zostave 
do akreditačného spisu, kde sa vyberá organizačná jednotka, ktorá je uvedená pri danom študijnom 
programe. Činnosť „je zaradené na oddelenie“ je využívaná pri evidencii štúdia, kde je možné 
zadať, že napriek tomu, že študijný program spravuje napr. PF UPJŠ, tak tento študijný program je 
zaradený na študijné oddelenie, ktoré je napríklad v Rožňave. Používateľovi, ktorý bude mať rolu, 
ktorá oprávňuje k správe štúdia (36), a ktorú má používateľ na PF UPJŠ sa budú ponúkať tie 
študijné programy, ktoré spravuje PF UPJŠ. Ak používateľ bude mať rolu na inej organizačnej 
jednotke ako spravuje, v tomto prípade na oddelení, ktoré je v Rožňave, tak používateľovi sa budú 
ponúkať iba študijné programy, ktoré sú zaradené na dané stredisko. 

Aplikácia VSST040 slúži na definovanie študijných odborov pre študijné programy 
(pridanie študijných odborov, v ktorých sú akreditované študijné programy na fakulte/univerzite) 
a následne pre študijné odbory definovať garantov (spolugarantov, výkonných garantov) za 
jednotlivé študijné odbory a garantov pre dané podprogramy a pridať študijné programy z množiny 
študijných programov študijného odboru, ktoré patria danému garantovi (jednoducho povedané 
nadefinovať garantov k študijným programom). Takým istým spôsobom je možné definovať aj 
študijných poradcov pre jednotlivé študijné programy. Nadefinovaní garanti majú pre definované 
študijné programy sprístupnené aplikácie pre samotnú tvorbu študijných plánov (VSST120, 
VSST130) a hromadné schvaľovanie študijných plánov (VSST168). Študijní poradcovia majú 
k dispozícií aplikáciu na administráciu štúdia (VSES118), ale len v čítacom móde, pričom 
používateľovi sú k dispozícií iba študenti štúdia na študijných programoch, ktorým je študijným 
poradcom. Pri transformácií dát nebolo možné (nie je možné) určiť študijné odbory, v ktorých sú 
akreditované jednotlivé študijné programy, a preto je potrebné popridávať študijné odbory 
a povyberať študijné programy, ktoré patria príslušným študijným odborom. Transformáciou boli 
(môžu byť) vytvorené podprogramy, ktoré vznikli s predmetov odboru v AIS1 (inom akademickom 
systéme). Nie všetky podprogramy sú naozaj podprogramy. Treba si uvedomiť, že študijný program 
môže mať priamych garantov, ale aj garantov iba za určitý podprogram (študijné programy napr. 
v odbore učiteľstvo akademických predmetov, ale aj spoločný základ na jednoodborovom štúdiu). 
Podobne, ako nebolo možné transformáciou dát naviazať študijné programy na študijné odbory, tak 
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aj transformované podprogramy je potrebné naviazať k príslušným nadefinovaným študijným 
odborom. Je možné, že transformáciou vznikli aj také podprogramy, ktoré ani nie sú podprogramy 
(napr.: jednoodborové štúdium matematiky na I. stupni má garanta priamo za študijný odbor 
matematika bez nejakého dodefinovaného predmetu odboru matematika). Odporúčame urobiť 
poriadok v študijných odboroch, garantoch, podprogramoch t.j. zadefinovať študijné odbory, čo sú 
reálne podprogramy, ak patria nejakému študijnému odboru, tak ich naviazať na študijný odbor, ak 
niečo nie je podprogram, tak príslušnému garantovi zrušiť väzbu na podprogram. Zaviedli sme aj 
pojem pomocný garant, čo je používateľ, ktorý nie je oficiálny garant, ale na základe priradenia 
k študijnému programu, získava rolu, ktorá ho oprávňuje tvoriť študijný plán t.j. ak garant nie je 
používateľ, ktorý tvorí študijný plán, tak môže byť poverená iná výkonná osoba, ktorá bude tvoriť 
príslušný študijný plán, ale nie je nikde zobrazovaná ako garant a nemá práva schvaľovať študijný 
plán. 

V rámci subsystému ST odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 
(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 26, ktorý má v správe tvorbu študijných plánov pre 
študijné programy. Používateľ s danou rolou môže nahradiť všetkých používateľov, ktorí na 
jednotlivých zabezpečujúcich strediskách môžu tvoriť ponuky predmetov a všetkých garantov, ktorí 
tvoria študijné plány. Používateľ nie je obmedzovaný pri jednotlivých etapách tvorby študijných 
plánov dátumovými intervalmi. Používateľ má sprístupnenú aplikáciu pre tvorbu ponuky 
predmetov, pričom tvoriť ponuku môže za všetky strediská, ktoré pre danú fakultu/univerzitu 
zabezpečujú výučbu a aplikácie pre samotnú tvorbu študijných plánov, pričom môže tvoriť študijné 
plány pre všetky študijné programy, ktoré sú pre daný akademický rok prípustné. Používateľ je 
zodpovedný za študijné plány v globálnom hľadisku. Definuje, pre ktoré študijné programy je 
možné v danom akademickom roku tvoriť študijné plány (VSST050) a zabezpečuje aj odobrenie 
študijných plánov vedeckou radou/akademickým senátom tzv. druhé schválenie študijných plánov 
(VSST168). 

Na rozdelenie zodpovedností a zabezpečenie zbierania dát na úrovniach, kde vznikajú, je 
vhodné na jednotlivých strediskách (katedry, ústavy, kliniky, ...) definovať používateľov, ktorí budú 
mať rolu č. 16. Predmety sú evidované iba na strediskách, ktoré majú vlastnosť, že pre príslušnú 
fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu, a preto príslušnú rolu má zmysel prideliť používateľovi len 
na takých organizačných jednotkách. Používateľ má k dispozícií aplikáciu VSST152, ktorá slúži na 
tvorbu ponúk predmetov príslušného strediska, pričom zahŕňa aj evidenciu textov k predmetom 
(cieľ, odporúčaná literatúra, pribežné hodnotenie, ...). Tvorba ponuky pre daných používateľov 
v akademickom roku je prípustná iba v dátumovom intervale, ktorý je definovaný v správe dátumov 
akcií (okrem evidencie textov, aktualizácie vyučujúcich a prehľadových stránok). Aby mohli byť 
predmety schválené na stredisku, kde vznikli, je potrebné aby na každom stredisku bol používateľ, 
ktorý bude mať rolu č. 51, ktorá oprávňuje používateľa schvaľovať predmety v ponuke predmetov. 
Len schválené predmety je možné pridávať do študijných plánov. Schvaľovateľom ponuky 
predmetov býva zvyčajne vedúci strediska (osoba, ktorá má funkciu, ktorá zodpovedá vedúcemu 
stredisku t.j. nadefinovanej funkcii napr.: riaditeľ ústavu, vedúci katedry, ...). Schvaľovať ponuku 
predmetov samozrejme môže používateľ s rolou č. 26, ktorý má sprístupnenú kompletnú tvorbu 
ponuky predmetov. Systém má kontrolovať konzistenciu a správnosť dát v rámci celého systému,  
a preto na niektoré činnosti sú zavedené kontroly voči možným väzbám či už voči subsystému vo 
vnútri alebo voči iným subsystémom. Stavebná jednotka predmet je použitá v študijných plánoch. 
V rámci daného akademického roku si študenti v subsystéme evidencia štúdia vytvárajú zápisné 
listy (individuálny študijný plán) a v rozvrhu sa k predmetom vytvára rozvrh hodín. Mnohé 
informácie o predmetoch vznikajú z rôznych dôvodov duplicitne a mohlo by sa stať, že v čase 
tvorby podkladov pre rozvrh hodín daný predmet bol zaradený v študijných plánov a neskôr ho 
chce niekto z daného akademického roku odstrániť. Systém má upozorňovať na dané skutočnosti. 
Situáciu, že predmet je už zaradený v študijných plánoch má vyriešiť t.j. že predmet odstránením 
z ponuky predmetov bude v príslušnom akademickom roku odstránený aj zo študijných plánov 
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v danom roku alebo aktualizácia kreditu sa prejaví aj v študijných plánov. Situáciu, že predmet 
v danom akademickom roku už majú zapísaný študenti alebo že je už narozvrhovaný nemá systém 
riešiť a ani povoliť. Systém upozorní na danú skutočnosť a nedovolí taký predmet odstrániť. 
Kolíziu treba vyriešiť v danom subsystéme, ktorého sa daná situácia týka, čiže napr.: najprv treba 
odobrať študentom predmet zo zápisných listov a až potom je ho možné odobrať z ponuky 
predmetov. 

Aplikácie na tvorbu študijných plánov sú sprístupnené  používateľom, ktorí sú definovaní 
ako garanti jednotlivých študijných programov. Garanti môžu tvoriť študijné plány v príslušnom 
akademickom roku iba v dátumovom intervale, ktorý je definovaný v správe dátumov akcií. 
Aplikácia VSST120 slúži na tvorbu študijných plánov pre jednotlivé študijné programy, pričom je 
možné tvoriť aj časti študijných plánov za jednotlivé podprogramy. Garantom sú ponúkané iba tie 
študijné programy, ktorým sú garantom ľubovoľného typu alebo sú garanti podprogramu študijného 
programu.  Aplikácia VSST130 slúži na tvorbu študijných plánov cez podprogramy. Vytvorené 
bloky výučby sú tvorené s väzbou na daný podprogram a následne je možnosť priradiť vybrané 
bloky študijným programom, ktoré sú definované pre daný podprogram. 

Bloky výučby, ktoré sú stavebné jednotky študijných plánov, do ktorých sa pridávajú 
predmety, môžu byť naviazané na podprogram. Ak blok výučby nie je naviazaný na podprogram, 
môže s ním pracovať garant príslušného študijného odboru, pod ktorý je zaradený daný študijný 
program. Ak blok výučby je naviazaný na podprogram, môže s ním pracovať iba garant príslušného 
podprogramu, pod ktorý je zaradený daný študijný program. Podobne, ako mohli transformáciou 
vzniknúť podprogramy, ktoré nie sú skutočnými podprogramami (navyše nadefinované v AIS1), 
podobne mohli vzniknúť bloky výučby naviazané na dané podprogramy. Je vhodné prezrieť 
študijné plány aspoň v najaktuálnejšom akademickom roku a správne naviazať na podprogramy 
resp. zrušiť naviazanie na podprogram. Následne takéto podprogramy môžu byť odstránené 
v správe študijných odborov, garantov (VSST040). Danú kontrolu a prípadnú aktualizáciu blokov 
výučby by mal vykonať používateľ, ktorý má rolu č. 26 a môže tvoriť študijné plány pre všetky 
študijné programy. 

 
Tvorba študijných plánov pre jednotlivé študijné programy je postupný proces, na ktorom sa 

môže podieľať niekoľko používateľov. Odporúčame dodržiavať určitú postupnosť jednotlivých 
krokov pri tvorbe študijných plánov. Ako nultý krok je vhodné nastaviť, prípadne prekontrolovať 
dáta už v spomínaných aplikáciách:  
• používané spôsoby výučby predmetov (VSST020) – pre predmety na príslušnej 

fakulte/univerzite je možné zadefinovať rozsah výučby len pre vybrané spôsoby výučby (ak na 
fakulte nie je zaužívaný spôsob výučby napr.: laboratórne cvičenie, tak je zbytočné, aby sa všade 
daný spôsob výučby zobrazoval) 

• študijné programy (VSST030) – so správnymi väzbami študijného programu na stupeň štúdia 
súvisí možnosť, aká môže byť štruktúra študijného plánu, dĺžka štúdia určuje, pre aké ročníky 
môže byť predmet doporučený v študijnom pláne, na základe činností študijného programu je 
možné definovať, ktorá organizačná jednotka môže vykonávať prijímacie konanie, ktorá 
spravuje štúdium, prípadne je zaradené na oddelenie (každý študijný program musí mať 
definovanú minimálne organizačnú jednotku, ktorá spravuje štúdium), pre správnosť štatistiky 
pre ÚIPŠ a dávky pre CRŠ je potrebné správne naviazanie na príslušné študijné programy 
v číselníkoch a študijné programy, ktoré už nie sú aktuálne, t.j. už nie sú používané, by mali mať 
ukončené platnosti 

• študijné odbory, garanti, podprogramy (VSST050) – pre potreby korektného akreditačného 
spisu, pre správnu možnosť definovania, komu bude patriť blok výučby v študijnom programe 
a pre samotné prístupy na tvorbu študijných plánov jednotlivým garantom, výkonným garantom 
je potrebné správne nastavenie daných väzieb študijných programov. 
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V nultom kroku pre každý akademický rok (prípadne pred krokom samotnej tvorby 
študijného plánu), je potrebné nastaviť, ktoré z nadefinovaných študijných programov sú prípustné 
pre tvorbu študijných plánov.  Nie pre každý študijný program je potrebné každý akademický rok 
tvoriť študijný plán. Niektoré študijné programy už zanikli alebo opačne, pre potreby akreditácie je 
možné dopredu vytvoriť študijný program, študijný plán a až po akreditácií evidovať prijímacie 
konanie pre nový študijný program. 

Samotná tvorba študijných plánov je rozdelená do dvoch základných etáp – tvorba ponuky 
predmetov a tvorba študijných plánov, ktorých dátumové ohraničenie je riadené dátumovými 
akciami v jednotlivých akademických rokoch na jednotlivých fakultách/univerzite (VSST010), 
pričom dátumové intervaly by sa nemali prekrývať, t.j. nie je vhodné, aby na strediskách mohli ešte 
stále upravovať ponuku predmetov a v tom istom čase už aj tvoriť študijné plány.  Systém nebráni 
prekrytiu daných intervalov, ale daná situácia môže skomplikovať tvorbu, lebo niekto neuváženým 
spôsobom môže zasiahnuť do už vytvorených študijných plánov. Samozrejme taká možnosť musí 
byť nastaviteľná, lebo niekedy je potrebné zasahovať aj spätne, ale skôr odporúčame, aby takéto 
zmeny vykonával používateľ s rolu č. 26, na ktorého sa nevzťahujú dátumové ohraničenia, 
a zároveň by daný používateľ mal vedieť čo môže vykonať a mal by rozoznať, ako riešiť vzniknuté 
situácie t.j. či je to zmena kreditu, či je to zavedenie nového predmetu, či môžem odobrať daný 
predmet z ponuky, čo sa stane keď zmením spôsob ukončenia, ...  

Prvým krokom je nastavenie dátumového intervalu pre dátumovú akciu 02 – Tvorba ponuky 
predmetov. Dátumové ohraničenie platí len pre používateľov s rolou na strediskách, ktoré 
zabezpečujú výučbu.  

V druhom kroku sa vytvára ponuka predmetov na jednotlivých strediskách. Ukončením 
danej etapy je schválenie predmetov. Len schválené predmety je možné pridávať do študijných 
plánov v príslušnom akademickom roku a aj preto nie je vhodné začať tvoriť študijné plány skôr 
ako je etapa ukončená a napr.: využiť možnosť preklopiť blok výučby alebo celý študijný plán 
z predchádzajúceho akademického roku, lebo sa preklopia iba predmety, ktoré sú v aktuálnej 
ponuke predmetov a sú schválené. Pri tvorbe ponuky predmetov si treba uvedomiť, že atribúty ako 
vyučujúci, anotácia predmetu, obmedzenie počtu prihlásených študentov, ... neovplyvňujú študijný 
plán čo sa týka napr.: počtu skúšok, počtu kreditov, ... ,a preto tieto atribúty je možné aktualizovať 
aj mimo dátumového intervalu, ale zmena kreditu u predmetu môže spôsobiť, že študent bude mať 
málo kreditov na svojom štúdiu a v prípade, že takúto zmenu chcete vykonať už u používaného 
predmetu, treba zvážiť, kde všade sa to môže a aj má prejaviť. Do ponuky predmetov patria aj 
štátnicové predmety a aj obhajoba záverečnej práce, nakoľko aj tieto predmety sú súčasťou každého 
študijného plánu.  

Tretím krokom je nastavenie dátumového intervalu pre dátumovú akciu 01 – Tvorba 
študijného plánu. Dátumové ohraničenie platí len pre používateľov s rolou garant, výkonný garant.  
Samozrejme, že dátumový interval je možné nastaviť už priamo pri prvom kroku. 

V štvrtom kroku prebieha samotná tvorba študijných plánov či už pre jednotlivé študijné 
programy (VSST120) alebo pre podprogramy (VSST130). Tvoriť študijné programy cez 
podprogramy je možné iba v prípade, že máte nadefinované podprogramy pre nejaké študijné 
programy. Ukončením danej etapy je schválenie študijných plánov. Len zo schválených blokov 
výučby si bude môcť študent tvoriť zápisný list (individuálny študijný plán). Schváliť študijný plán 
je možné priamo v aplikáciách pre tvorbu študijných plánov alebo samostatne v aplikácií určenej 
pre schvaľovanie študijných plánov (VSST168). 

Výsledkom tvorby študijných plánov sú výstupné zostavy t.j. samotné študijné plány, 
informačné listy z rôznych pohľadov. Informačné listy predmetov je možné prezerať cez jednotlivé 
strediská, ktoré zabezpečujú výučbu daných predmetov a cez vyučujúcich daných predmetov, ... 
v príslušnom akademickom roku (VSST060). Pre študijný program je možné zobraziť zostavu 
študijného plánu, zoznam informačných listov predmetov daného študijného programu a prehľad 
sylabusov štátnicových predmetov študijného programu (VSST178). 
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Do subsystému študijné programy patrí aj elektronická nástenka (VSST157), ktorá je 

sprístupnená ľubovoľnému autorizovanému používateľovi. Hlavným cieľom nástenky je 
jednoduchá komunikácia vyučujúceho so študentmi a naopak, pri predmetoch, ktorým je používateľ 
vyučujúcim alebo ich má zapísané v zápisnom liste. Používateľ, ktorý je vyučujúcim, môže pre 
predmety, ktoré vyučuje evidovať štandardné odkazy (sylabus predmetu, dôležité termíny, ...) 
a študentom, ktorí sú prihlásení na daný predmet (majú ho zapísaný vo svojom zápisnom liste), 
môže zadávať odkazy, ktoré sú adresné vybraným študentom, prípadne reagovať na existujúci 
zaevidovaný odkaz. Používateľ, ktorí nie je vyučujúcim vybraného predmetu, môže vyučujúcemu 
daného predmetu zadať odkaz, prípadne reagovať na existujúci odkaz.  
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3.8 Rozvrh 
Rozvrh (ďalej RH) spracúva agendu tvorby rozvrhu hodín a rezervácií miestnosti  na 

organizačnej jednotke. Systém nemá na základe vstupných požiadaviek a obmedzení vytvoriť 
rozvrh hodín, ale slúži ako podpora na tvorbu a evidenciu rozvrhu hodín. Pod pojmom rozvrh 
nerozumieme len časti akademického roku (semestre), v ktorých prebieha kontaktná výučba, ale aj 
ďalšie aktivity osôb na vysokej škole  počas celého akademického roku, ako sú termíny hodnotenia, 
termíny písomných prác, osobné akcie osôb (konzultácie, porady, ..), ... Samostatnou časťou  sú 
neštandardné rezervácie, ktoré nesúvisia s kontaktnou výučbou a osobné akcie zamestnancov. 
Všetky obsadenia miestností a využívanie ľudských zdrojov sú zohľadnené vo výstupných 
zostavách. Rozvrh je úzko spojený so subsystémom študijné programy, nakoľko sa rozvrh vytvára 
na základe vytvorených študijných plánov a so subsystémom evidencia štúdia, kde sa môžu 
vytvárať osobné rozvrhy jednotlivých študentov podľa zápisných listov. 

3.8.1 Rozdelenie RH na aplikácie 
 Správa parametrov pre rozvrh 

 VSST010 - Správa dátumov akcií - definovanie dátumových intervalov pre zvolený 
akademický rok, počas ktorého sú sprístupnené jednotlivé akcie spojené s prijímacím 
konaním, tvorbou študijných plánov, evidenciou štúdia, ... 
 VSRH010 - Evidencia rozvrhových intervalov - definovanie vzhľadu rozvrhu hodín vo 
výstupných zostavách t.j. na aké časové úseky budú jednotlivé dni v týždni rozdelené, pre aké 
intervaly bude možné definovať obmedzenia vyučujúcich. 
 VSRH014 - Evidencia miestností - definovanie miestností, určovanie účelu miestností, 
časových presunov pre potreby kontroly rozvrhu hodín. 
 VSRH016 - Evidencia rozvrhovaných študijných programov, ročníkov, krúžkov - 
definovanie prípustných ročníkov a krúžkov pre študijné programy v akademickom roku a 
semestri. Základné rozvrhové akcie sú vytvárané zo študijných plánov len pre prípustné 
ročníky, prípadne krúžky študijných programov. 

 Tvorba podkladov pre rozvrh hodín 
 VSRH018 - Tvorba rozvrhových podkladov - tvorba rozvrhových okienok, ktoré 
zodpovedajú predmetom na jednotlivých strediskách a definovanie obmedzení vyučujúcich na 
strediskách. 
 ... 

 Tvorba rozvrhu hodín 
 VSRH007 - Zaraďovanie rozvrhových akcií, prehľad prekrývania - tvorba rozvrhu hodín t.j. 
zaraďovanie rozvrhových okienok na jednotlivé dni, na konkrétny čas, do miestnosti, prehľad 
prekrývajúcich rozvrhových okienok. 

 Evidencia neštandardných rezervácií 
 VSRH027 - Osobná rozvrhová akcia zamestnanca - akcie zamestnanca slúžia na rezerváciu 
času za účelom porady, konzultácie, semináru, ... Akcia zamestnanca je zobrazovaná vo 
výstupných zostavách rozvrhu naviazaných osôb, prípadne v rozvrhu miestnosti akcie. 
 VSRH031 - Neštandardná rozvrhová akcia - možnosť vytvárať neštandardné rezervácie 
miestností, ktoré sú zobrazované vo výstupných zostavách a rezervujú za nejakým účelom 
miestnosť. 

 Výstupné zostavy z rozvrhu 
 VSRH009 - Rozvrh pre ... - rozvrhové zostavy pre zvolený akademický rok, semester pre 
vyučujúceho, študenta, stredisko, predmet, miestnosť, študijný program, ročník, krúžok, 
podprogram, rozvrhové okienko. 
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 VSRH001 - Prehľad, vyhľadávanie voľných miestností - možnosť vyhľadávať voľné 
miestnosti v zvolenom dátumovom intervale v zadanom čase alebo požadovaného rozsahu. 
Miestnosti je možné vyhľadávať pre jednotlivé dni, budovy, podľa zadaného kódu miestnosti, 
... 
 VSRH050 - Štatistické prehľady - vyťaženosť miestností, výučba, ... - Štatistické prehľady - 
vyťaženosť miestností, výučba, ... 
 ... 

3.8.2 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, ...). 

3.8.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre RH 
V rámci subsystému RH odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 46, ktorý administruje miestnosti, ktoré sú vo vlastníctve 
na príslušnej organizačnej jednotke. Používateľ má k dispozícií aplikáciu na evidenciu miestností 
(VSRH014). Pod evidenciou miestnosti rozumieme definovanie miestností (základné, vlastné 
atribúty miestnosti), pričom evidencia miestností nahrádza správu miestnosti pomocou správy 
číselníkov. Ďalšou správou miestnosti je definovanie účelu použitia miestnosti t.j. že danú 
miestnosť je možné na fakulte použiť za účelom rozvrhu hodín a termínu hodnotenia a teda do takej 
miestnosti si napr.: zamestnanec nebude môcť vypísať osobnú akciu. Definovanie účelov použitia je 
potrebne, aby mohla byť miestnosť použitá v príslušných aplikáciách. Na všetkých 
fakultách/univerzite je potrebné prekontrolovať, nadefinovať, za akým účelom môže byť každá 
miestnosť použitá a ktorou fakultou/univerzitou. Miestnosť môže byť používaná ľubovoľnou 
fakultou za ľubovoľným účelom. Účel definuje vlastník miestnosti, pričom vlastník môže 
poskytnúť miestnosť inej fakulte/univerzite. Použitie miestnosti je možné definovať na presne 
určené časové obdobie t.j. jedna fakulta môže druhej poskytnúť svoju miestnosť pre potreby 
narozvrhovania ich predmetov do danej miestnosti, ale len v presne definovanom dátumovom 
intervale. Pod správu miestnosti je zahrnuté aj definovane časového presunu medzi jednotlivými 
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budovami, v ktorých sú definované miestnosti. Daný časový presun bude využívaný pri kontrole pri 
tvorbe rozvrhu, či študenti majú dostatočný čas na presun medzi jednotlivými výučbami. 

V rámci subsystému RH odporúčame mať na každej organizačnej jednotke 
(fakulta/univerzita) používateľa s rolou č. 27, ktorý má k dispozícií aplikácie, pomocou ktorých je 
možné spracovať agendu rozvrhu. Systém nevytvára rozvrh hodín sám na základe zadaných 
vstupných parametrov, ale aplikácie slúžia na vytvorenie korektných podkladov a pre podporu 
tvorby rozvrhu. Fakultný/univerzitný rozvrhár definuje rozvrhové intervaly (VSRH010), pre ktoré 
je možné definovať obmedzenia vyučujúcich (spoločné na stredisku aj pre jednotlivých 
vyučujúcich), definuje prípustné študijné programy pre tvorbu rozvrhu (VSRH016), vytvára 
podklady pre tvorbu rozvrhu hodín, pričom tvoriť podklady môže za všetky strediská, ktoré pre 
danú fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu a v neposlednom rade môže tvoriť rozvrh hodín t.j. 
umiestňuje rozvrhové okienka, čiže určuje deň, čas, miestnosť, ... (VSRH018, VSRH007). Okrem 
tvorby rozvrhu hodín (kontaktná výučba) má daný používateľ k dispozícií aplikáciu pre evidenciu 
neštandardných rozvrhových akcií (VSRH042) t.j. obsadenie miestností za iným účelom, ako 
výučba definovaná predmetom. Fakultný rozvrhár môže tvoriť rozvrh z pohľadu celej fakulty t.j. za 
všetky strediská, ktoré zabezpečujú výučbu pre príslušnú fakultu. V rámci aplikácie VSRH007, 
ktorá slúži na samotnú tvorbu rozvrhu, sú fakultnému rozvrhárovi ponúkané rozvrhové okienka 
predmetov príslušnej fakulty a okienka, ktorých študijný program, pre ktorý je rozvrhované dané 
okienko, spravuje fakulta kde má rozvrhár rolu t.j. predmet rozvrhového okienka môže byť z inej 
fakulty kde používateľ nemá rolu, ale študijná skupina je z danej fakulty. Ten istý prístup 
a možnosti z pohľadu strediska má používateľ s rolou č.70. Rozvrhár strediska môže tvoriť 
podklady iba na stredisku, kde má príslušnú rolu a tvoriť rozvrh (zaraďovať rozvrhové okienka) len 
za predmety na danom stredisku. 

Na rozdelenie zodpovedností a zabezpečenie zbierania dát na úrovniach, kde vznikajú, je 
vhodné na jednotlivých strediskách (katedry, ústavy, kliniky, ...) definovať používateľov, ktorí budú 
mať rolu č. 28. Predmety sú evidované iba na strediskách, ktoré majú vlastnosť, že pre príslušnú 
fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu, a preto príslušnú rolu má zmysel prideliť používateľovi len 
na takých organizačných jednotkách. Používateľ má k dispozícií aplikáciu VSST018, ktorá slúži na 
tvorbu rozvrhových podkladov príslušného strediska, t.j. definovanie rozvrhových okienok 
a obmedzení vyučujúcich na stredisku. Pomocný rozvrhár strediska vstupuje do tvorby podkladov 
pre rozvrh do tej miery, že eviduje obmedzenia vyučujúcich a má možnosť exportov podkladov, 
ktoré môže spracovať mimo systému. Samotné vytváranie rozvrhových okienok ma k dispozícií 
(sprístupnené tlačidlá) len fakultný/univerzitný rozvrhár a rozvrhár strediska. Pomocný rozvrhár 
strediska má rozvrhové okienka k dispozícií len na čítanie a môže iba aktualizovať vyučujúcich na 
rozvrhovom okienku. Tvorba podkladov pre daných používateľov v akademickom roku je prípustná 
iba v dátumovom intervale, ktorý je definovaný v správe dátumov akcií (okrem aktualizácie 
vyučujúcich).  
 

Tvorba rozvrhu hodín je postupný proces, na ktorom sa môže podieľať niekoľko 
používateľov. Odporúčame dodržiavať určitú postupnosť jednotlivých krokov pri tvorbe rozvrhu 
hodín. Ako nultý krok je vhodné nastaviť, prípadne prekontrolovať dáta už v spomínaných 
aplikáciách:  
• Evidencia miestností (VSRH014) – pre potreby umiestnenia rozvrhového okienka na príslušnej 

fakulte/univerzite budú ponúkané iba tie, ktoré sú prípustné za daným účelom. Pri tejto 
príležitosti treba správne nastavovať využívanie miestností aj za ďalšími účelmi použitia (do akej 
miestnosti môže vyučujúci vypísať termín priebežného hodnotenia, termín hodnotenia, osobnú 
akciu, ...) 

• Evidencia rozvrhových intervalov (VSRH010) – aby bolo možné správne definovať obmedzenia 
vyučujúcich 
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Samotná tvorba rozvrhu hodín je rozdelená do dvoch základných etáp – tvorba podkladov 
a zaraďovanie rozvrhových akcií, ktorých dátumové ohraničenie je riadené dátumovými akciami 
v jednotlivých akademických rokoch na jednotlivých fakultách/univerzite (VSST010), pričom 
tvorba rozvrhu by mala nasledovať až po termíne tvorby podkladov pre rozvrh hodín na 
strediskách, t.j. nie je vhodné, aby na strediskách mohli ešte stále upravovať podklady a v tom istom 
čase už aj tvoriť rozvrh hodín (ak rozvrhár strediska nadefinuje vyučujúcemu obmedzenie a daný 
vyučujúci už má zaradenú nejakú svoju výučbu, tak systém spätne na danú skutočnosť porušenia 
obmedzenia neupozorní).  

Prvým krokom je nastavenie dátumového intervalu pre dátumovú akciu 09 – Tvorba 
podkladov pre rozvrh hodín na stredisku. Dátumové ohraničenie platí len pre používateľov s rolou 
na strediskách (28). Akademický rok danej dátumovej akcie je zohľadňovaný aj vo výstupných 
zostavách z rozvrhu (VSRH009). 

V druhom kroku tvorby rozvrhu hodín pre každý akademický rok je potrebné nastaviť, ktoré 
zo študijných programov, ktoré spravuje príslušná fakulta/univerzita, sú prípustné pre tvorbu 
rozvrhov, v ktorých ročníkoch a príslušných krúžkov pre jednotlivé semestre (VSRH016). Nie pre 
každý študijný program, pre ktorý je prípadne aj vytvorený študijný plán, sú študenti v každom 
ročníku a teda nie je potrebné niektoré predmety pre niektoré študijné programy rozvrhovať. 
V priebehu akademického roku je prirodzené, že v zimnom semestri býva hlavne v prvých 
ročníkoch viac krúžkov ako v letnom, a teda v letnom semestri je zvyčajne potrebný nižší počet 
cvičení. Upozorňujeme, že v tvorbe podkladov systém generuje základné rozvrhové akcie pre 
predmety v danom spôsobe výučby (prednášku, cvičenia, semináre, ...), ktoré majú nenulový 
rozsah, sú zaradené do študijných plánov s aktuálnosťou „-“ alebo bez aktuálnosti (čiže predmet je 
aktuálny) a pre tie študijné programy, ročníky, prípadne s väzbou na krúžky, ktoré sú v príslušnom 
akademickom roku nadefinované ako prípustné.  

V treťom kroku sa vytvárajú rozvrhové podklady na jednotlivých strediskách. Fakultný 
rozvrhár, rozvrhár strediska ako prvé musí na jednotlivých strediskách vygenerovať podklady pre 
rozvrh t.j. na každom stredisku v danom akademickom roku a semestri vytvoriť základné rozvrhové 
akcie. Pri tvorbe rozvrhových okienok neodporúčame spájať rozvrhové akcie rôzneho spôsobu 
výučby (cvičenie, prednáška, ...) a ani rôzneho rozsahu. Spojením rozvrhových akcií vzniká nové 
okienko, ktoré má svoj jednoznačný spôsob výučby a rozsah.. Problém vzniká, ak sa na také 
okienko má prihlásiť študent, ktorému sa kontroluje spôsob výučby a rozsah predmetu zo zápisného 
listu t.j. na aké okienka sa študent môže prihlásiť a na aký počet, aby mu v súčte sedel požadovaný 
rozsah predmetu. Pomocní rozvrhári strediska v intervale tvorby podkladov pre rozvrh hodín môžu 
spracovať dané základné rozvrhové akcie v tej forme, že majú k dispozícií export daných 
základných rozvrhových akcií. K tvorbe podkladov pre rozvrh patrí aj definovanie obmedzení 
vyučujúcich na stredisku. Obmedzenia môžu definovať pomocní rozvrhári na stredisku len 
v intervale tvorby podkladov. Obmedzenia je možné definovať buď individuálne pre jednotlivých 
vyučujúcich alebo spoločné obmedzenie na stredisku a definovanie vyučujúcich, ktorých sa týka 
dané obmedzenie. Písomne spracované podklady na stredisku pre každý semester spracováva 
fakultný rozvrhár alebo rozvrhár strediska.  

V štvrtom kroku fakultný rozvrhár alebo rozvrhár strediska tvorí rozvrh hodín t.j. rozvrhové 
okienka umiestňuje do miestnosti na deň a čas s definovanou pravidelnosťou (týždenne, blokovo, 
párny týždeň, ...). Pri zaraďovaní okienok môže používateľ zvoliť, ktoré kontroly má systém 
aplikovať pri zaraďovaní okienka. Odporúčame používať preddefinované základné kontroly. 
Systém len upozorňuje a kontroluje možné prekrytia, ale nerozhoduje, či dané prekrytie môže alebo 
nemôže byť zaevidované. Fakultný rozvrhár vždy rozhoduje o umiestnení rozvrhového okienka. 
Zaraďovať okienka môže fakultný rozvrhár, rozvrhár strediska už priamo pri tvorbe rozvrhových 
podkladov (VSRH018) alebo pomocou aplikácie na zaraďovanie rozvrhových okienok (VSRH007), 
v ktorej je možné rozvrhové okienka filtrovať pomocou aj iných kritérií ako len pre jednotlivé 
strediská. Rozvrhové okienka sú prístupné ďalším používateľom až po ich odobrení (schválení) t.j. 
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rozvrhár sa rozhodne, že aj ostatní používatelia môžu vidieť rozvrhové okienka jednotlivých 
predmetov. Aj nezaradené okienko môže byť schválené. Na neschválené okienka nie je možné 
prihlásiť študentov (ani z pohľadu referenta štúdia, ani z pohľadu vyučujúceho daného okienka ani 
študenta). Z toho hľadiska upozorňujeme, že rozvrhár musí odobriť rozvrhové okienka, ak majú byť 
viditeľné a použiteľné na prihlásenie študentov.   

 
K rozvrhu patria aj neštandardné rezervácie (nie kontaktná výučba na základe predmetov). 

Každý zamestnanec si môže vypísať vlastnú akciu, ktorú môže určiť aj iným osobám a prípadne 
zaradiť do miestností, ktoré môže využiť za daným účelom (napr.: konzultácie k diplomovej práci 
do vlastnej kancelárie na obdobie semestra, pričom osoba akcie bude aj konkrétny študent, ktorého 
sa daná pravidelná konzultácia týka). Fakultný rozvrhár môže definovať aj neštandardné rozvrhové 
akcie t.j. rezervovať miestnosť za nejakým účelom, aby daná miestnosť nebola využitá v danom 
čase za iným účelom (napr. celý semester vyhradená jedna hodina v počítačových učebniach za 
účelom údržby učebne alebo jednorazové obsadenie konkrétnej miestnosti pre potreby 
administratívneho zápisu študentov) . 
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3.9 Ubytovanie 
Ubytovanie (ďalej UB) spracúva agendu ubytovania t.j. od podania žiadosti o ubytovanie, 

spracovanie žiadostí, akceptácie, pridelenie ubytovanie, evidenciu platieb za ubytovanie, prevzatých 
súčastí za ubytovanie až po ukončenie ubytovania. Súčasťou ubytovania je parametrizácia 
subsystému v zmysle evidencie ubytovacích možností, správy parametrov pre žiadosti a samotné 
ubytovanie a rôzne štatistické pohľady pre vnútorné potreby a aj v zmysle štatistického úradu a 
požiadaviek ministerstva školstva. 
 

3.9.1 Rozdelenie UB na aplikácie 
 Správa parametrov ubytovania 

 VSST010 - Správa dátumov akcií - definovanie dátumových intervalov pre zvolený 
akademický rok, počas ktorého sú sprístupnené jednotlivé akcie spojené s prijímacím 
konaním, tvorbou študijných plánov, evidenciou štúdia, ... 
 VSUB003 - Správa kritérií pre žiadosti o ubytovanie - výber existujúcich kritérií na 
fakultu/univerzitu 
 VSUB004 - Správa vzdialenostného kritéria - definovanie vzdialenostných kritérií  
(vzdialenosť, prestupy z obcí do obce internátu) 
 VSUB010 - Správa internátov, ubytovní - definovanie typov ubytovacích možností a 
cenových relácií, druhov predpisu pre platbu a typov predpisu platby, súčastí ubytovania, 
ktoré môže ubytovaný prevziať 

 Administrácia žiadostí o ubytovanie 
 VSUB001 - Evidencia, spracovanie žiadostí o ubytovanie - evidencia, spracovanie žiadostí o 
ubytovanie 
 VSUB008 - Evidencia žiadosti študenta - prehľad a evidencia žiadosti študenta 

 Evidencia ubytovania 
 VSUB020 - Evidencia ubytovania - prehľad a evidencia ubytovaných, evidencia prevzatých 
súčasti k ubytovaniu, priradenie izby k ubytovaniu, definovanie predpisov platieb za 
ubytovanie, ... 
 VSUB031 - Prehľad ubytovania študenta - prehľad ubytovania študenta, prevzatých súčasti 
k ubytovaniu, priradených izieb k ubytovaniu, predpisov platieb za ubytovanie, ... 
 ... 

 

3.9.2 Základné roly pre UB 
• 59 - správca parametrov žiadostí o ubytovanie – Možnosť definovania kritérií, za ktoré sa 

prideľujú body pri žiadostiach o ubytovanie, priraďovanie kritérií na organizačnú jednotku, 
(priraďovanie množinám štúdií). Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Priradené kritéria sa 
budú ponúkať v žiadostiach študentov, ktoré sú zaevidované na štúdium študijného programu, 
ktoré spravuje daná fakulta/univerzita. 

• 60 - správca parametrov ubytovania – Možnosť evidencií miestností (lôžok) internátu/ubytovne, 
definovania typov predpisov platieb za ubytovanie, cenových relácie, správanie možných 
prevzatých súčastí za ubytovanie. Rola sa viaže na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu 
internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. 

• 61 - administrátor ubytovania – Možnosť prideľovanie a správa ubytovania osôb, evidencie 
predpisov platieb, úhrad platieb, prehľadov z ubytovania, štatistických výkazov, ... Rola sa viaže 
na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. 
Používateľ spravuje osoby ubytované na internáte/ubytovni na danej organizačnej jednotke. 



 
 
Ubytovanie 

Akademický informačný systém  40 

• 62 - administrátor žiadostí o ubytovanie – Možnosť vytvárania žiadosti o ubytovanie študentov a 
uchádzačov v rámci internátu/ubytovne, správa, overovanie, akceptácia žiadostí, vytvárania 
poradovníka. Rola sa viaže na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa. 
Používateľ spravuje žiadostí osôb o ubytovanie na internáte/ubytovni alebo zmluvné zariadenie 
na danej organizačnej jednotke. 

• 63 - administrátor žiadostí o ubytovanie študentov – Možnosť vytvárania žiadosti o ubytovanie 
študentov a uchádzačov za fakultu/univerzitu, ktorá spravuje študijný programu štúdia, správa a 
overovanie žiadostí. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Používateľ spravuje žiadostí 
študentov, ktoré sú zaevidované na štúdium študijného programu, ktoré spravuje daná 
fakulta/univerzita. 

• 64 - správca kritérií žiadostí – Možnosť definovania a správy bodov za určité špecifické kritéria 
žiadostí o ubytovanie. Rola sa viaže na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu 
internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Používateľ spravuje hodnoty kritéria na 
internáte/ubytovni na danej organizačnej jednotke. 

• 75 - pomocný administrátor ubytovania – Možnosť prideľovanie a správa len samotného 
ubytovania osôb ( bez možnosti evidencie predpisov platieb, úhrad platieb, ...). Rola sa viaže na 
úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Rola je 
určená pre člena študentskej ubytovacej rady, ktorý môže študentovi prideliť ubytovanie, zaradiť 
do izby. Používateľ prideľuje ubytovanie, ktoré nie je potvrdené. Aktualizovať a spravovať môže 
iba nepotvrdené ubytovania osôb. 

• ... 

3.9.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre UB 
V rámci subsystému UB pri priraďovaní rolí používateľom upozorňujeme, že väčšina rolí sa 

priraďuje na organizačnú jednotku, ktorá je typu internát, ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. 
Aplikácie spracovávajú svoju príslušnú agendu z pohľadu internátu/ubytovane.  

Pre administráciu žiadosti o ubytovanie je potrebné mať používateľa s rolou č. 59, ktorý 
môže stanoviť, za ktoré kritéria študenti na príslušnej fakulte, kde má danú rolu, môžu získať body. 
Z pohľadu internátu/ubytovne a kritérií žiadosti existujú tzv. vzdialenostné kritéria, ktorých bodové 
ohodnotenie je možné definovať. Používateľ s rolou č. 64 môže určovať vzdialenosť a počet 
prestupov z jednotlivých obcí a obce internátu. Príslušné nadefinované hodnoty sú automaticky 
používané v žiadostiach, ak dané kritéria sú použité v žiadosti. Hodnota sa automaticky použije, ak 
existuje vzhľadom na adresu trvalého bydliska žiadateľa o ubytovanie a adresu príslušného 
internátu/ubytovne. Ak príslušná hodnota je nadefinovaná, tak v žiadosti danú hodnotu za príslušné 
kritérium nie je možné editovať. 

Pre každú ubytovaciu kapacitu – internát, zmluvné zariadenie odporúčame mať 
definovaného používateľa s rolu č. 60. Daný používateľ má možnosť na príslušnom 
internáte/ubytovaní definovať ubytovacie možnosti – izby, definovať rôzne typy poplatkov 
spojených s ubytovaním a možné prevzaté súčasti, ktoré chcú byť sledované pri ubytovaní na 
príslušnom internáte/ubytovni. Nový internát/ubytovňa sa zavádza do číselníka organizačných 
jednotiek, pričom musí byť použitý typ internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Budovy 
príslušného internátu/ubytovne je potrebné zaviesť v číselníku budov, pričom je potrebné uviesť, že 
patria príslušnej organizačnej jednotke. Izby v príslušnej budove už odporúčame definovať cez 
správu internátov, ubytovní. 

Pred samotnou evidenciou ubytovania môže prebiehať evidencia žiadostí. Žiadosti na 
príslušný akademický rok si môže zaevidovať študent v povolenom období. Administráciu žiadostí 
je možné robiť z pohľadu internátu t.j. používateľ s rolou č. 62 môže evidovať na príslušný internát 
žiadosti študenta z celej univerzity bez ohľadu na spravujúcu fakultu štúdia a bez ohľadu na 
obdobie podávania žiadostí alebo z pohľadu spravujúcej fakulty štúdia t.j. používateľ s rolou č. 63 
môže evidovať na všetky internáty žiadosti študentov, ktorí majú štúdium spravované príslušnou 
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fakultou bez ohľadu na obdobie podávania žiadostí. Odporúčame evidovať žiadosti o ubytovanie, 
nakoľko sa zjednoduší zaevidovanie samotného ubytovania na základe žiadosti. 

Pre každú ubytovaciu kapacitu – internát, zmluvné zariadenie odporúčame mať 
definovaného používateľa s rolu č. 61. Daný používateľ má možnosť na príslušnom 
internáte/ubytovaní evidovať ubytovania osôb t.j. zaevidovať ubytovanie priamo osobe alebo na 
základe žiadosti o ubytovanie, k ubytovaniu definovať izbu ubytovaného, evidovať predpisy 
a platby za ubytovanie, rôzne prevzaté súčasti ubytovania (kľúč, posteľná bielizeň, ...),  porušenia 
domového poriadku, .. 

Študent má k dispozícií svoju vlastnú aplikáciu na evidenciu žiadostí o ubytovanie 
(VSUB008). Študent si môže zaevidovať žiadosť o ubytovanie len počas intervalu dátumovej akcie 
18 - Žiadosti o ubytovanie. V období dátumovej akcie 19 – Obnovenie žiadosti o ubytovanie, môže 
študent svoju zaevidovanú žiadosť v príslušnom akademickom roku obnoviť, pokiaľ nebola 
akceptovaná. Prehľad ubytovania a všetko čo súvisí so zaevidovaným ubytovaním má študent 
k dispozícií v aplikácií VSUB031. 
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4 PARAMETRIZÁCIA SYSTÉMU 

AIS2 v aktuálnej verzii pokrýva širokú oblasť činností, ktorých obmedzenia alebo povolenia 
obdobia, že kedy ich je možné vykonať sa nelíšia len v súvislosti s inštaláciou (univerzitou alebo 
príslušnou fakultou) ale veľakrát to závisí od konkrétnych súvislostí kombinácie dát ako je štúdium 
študenta (študijný program, evidenčný ročník, ...), ďalej od aktuálneho dátumu až po vlastné 
nastavenia príslušnej činnosti ako je obmedzujúci počet študentov, počet termínov atď. Pod 
parametrizáciou systému chápeme nie len nastavenie určitých hodnôt jednotlivým pevným 
parametrom systému ale aj rôzne nastavenia obmedzení a povolení na určité činností na základe 
určitých predpokladov a na základe určitých hodnôt a časového úseku. Pre správne pochopenie 
a jednoznačnosť môžeme parametrizáciu AIS rozdeliť na nasledujúce skupiny: 
• Parametrizácia na základe roly 
• Dátumové ohraničenia  
• Dohodnuté nastavenia 
• Centrálne parametre systému 
• Vlastné atribúty 
 

Parametrizácia na základe roly je dané príslušnou aplikáciou t.j. aké roly majú prístup 
a teda oprávnenie pracovať s príslušnou aplikáciou. Na základe rolí sú definované prístupy aj na 
jednotlivé akcie na aplikáciách a na jednotlivých dialógoch v rámci aplikácií. V prípade prístupu 
viacerých rolí na jednu aplikáciu je možné, že niektoré akcie (činnosti) sú sprístupnené len pre 
presne definované akcie (napr. administrátor štúdia má prístup na dialóg, ktorým sa evidujú osobné 
údaje (LZ003), ale v rámci dialógu môže pridávať osobe štúdium, ale nemôže pridávať pracovný 
pomer, ktorý môže iba správca zamestnaneckých pomerov a naopak a študent má k dispozícií daný 
dialóg iba na čítanie ako detail bez možnosti uloženia zmien). V niektorých prípadoch môžu mať na 
príslušnú akciu prístup viaceré roly, ale funkčnosť môže byť rozdielna (napr. aj študent a aj 
administrátor štúdia majú k dispozícií rovnaký dialóg na pridanie predmetu do zápisného listu, ale 
študent si nemôže zapísať predmet, ktorý v danom akademickom roku nie aktuálny a doplňujúcom 
zápise predmety, ktoré majú naplnenú kapacitu, administrátor štúdia nie je obmedzovaný danými 
atribútmi). 

Dátumové ohraničenia sa zisťujú na základe dátumových akcii. Dátumové akcie môžeme 
rozdeliť na dve skupiny. Dátumové akcie, ktoré definujú obdobie (napr.: akademický rok, zimný 
semester, ...) a akcie, ktorých dátumové, prípadne aj časové ohraničenie povoľujú určité činnosti 
(tvorba ponuky predmetov, predzápis, ...). Dátumové akcie sú aplikované na mnohé činnosti 
v jednotlivých aplikáciách pre jednotlivé roly (napr. dátumová akcia tvorba ponuky predmetov je 
potrebná, aby sa v príslušnom akademickom roku mohla tvoriť ponuka predmetov, ale dátumový 
interval nie je obmedzujúci pre rolu administrátor študijných plánov). Dátumové akcie sú vždy 
viazané na príslušnú fakultu/univerzitu a akademický rok. Niektoré dátumové akcie môžu byť 
viazané na množiny štúdií, čiže daný interval môže povoľovať príslušnú činnosť len ak študent má 
platné štúdium, ktoré zodpovedá príslušnej použitej množine štúdií. Obdobie dátumových akcií 
(VSST010) a aj množiny štúdií si definujú jednotlivé inštalácie (VSES249). 

Dohodnuté nastavenia sú definované zodpovedným riešiteľom a sú zakomponované do 
systému. Dané skutočnosti sú kontrolované systémom a na základe nich sú riadené určité 
skutočnosti ako sa má správať systém napr.: len schválené predmety sa dajú pridať do študijných 
plánov, študent sa môže prihlásiť len jeden termín dopredu, ... 

Centrálne parametre systému sú definované číselníkom parametrov systému. Na 
jednotlivých inštaláciách je možné definovať hodnotu pre príslušnú inštaláciu alebo na úroveň 
fakulty/univerzity. Administráciu centrálnych parametrov si vykonáva každá inštalácia vo svojej 
réžií (SSPA001). Parametre systému podľa významu rozdeľujeme na nasledujúce typy: 
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• Parameter inštalácie – parametre, ktoré sú spoločné a jednoznačné pre celú inštaláciu a spravidla 
sa hodnota uvádza bez viazanosti na fakultu/univerzitu. 
• Systémový parameter – parametre, ktoré priamo nesúvisia s aplikáciami, ale skôr slúžia na 
systémové zabezpečenie. Parametre slúžia na monitorovanie systému a na nastavenie systémových 
zdrojov, ktorých hodnoty zväčša nastavuje zodpovedný riešiteľ.    
• Statický parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnoty využívajú jednotlivé aplikácie. 
Mnohé parametre sú potrebné, aby príslušné dialógy korektne fungovali. 
• Funkčný parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnota môže ovplyvniť správanie 
niektorých aplikácií. Na základe zadefinovanej hodnoty sa môže systém rozhodovať povolenie 
určitej činnosti, zobrazenie určitého hlásenia, ... Dané parametre spravidla nadobúdajú hodnotu 
A/N. 

Vlastné atribúty vyplývajú s konkrétnej činnosti a konkrétnej aplikácie. Vlastné parametre 
môžu ovplyvniť v poslednom kroku, či daný používateľ môže alebo nemôže vykonať danú akciu. 
Vlastné parametre sú spravidla obmedzujúce počty ako je možný počet zapísaných študentov na 
predmet, prihlásených na termín hod atď., definované obmedzenia počtu určitých možností ako je 
počet možných termínov hodnotenia pre daný spôsob ukončenia (študent môže mať udelený len 
obmedzujúci počet hodnotení podľa počtu termínov), vlastné dátumové, prípadne časové 
obmedzenie ako sú termíny od kedy, do kedy je možné prihlasovať sa na konkrétny termín 
hodnotenia alebo termínu štátnych skúšok, ... 

 
Pri vyvolaní ľubovoľnej akcie (t.j. potvrdenie ľubovoľnej ikonky alebo položky menu) sa jej 

povolenie/zakázanie vykonania zisťuje vždy podľa nasledujúcich krokov: 
1. zistenie role 

Každá akcia je sprístupnená na presne definovanú rolu/roly t.j. akcia nie je povolená, ak daný 
používateľ nemá príslušnú rolu a ďalej sa už neskúmajú ďalšie parametre.  

2. zistenie intervalu príslušnej dátumovej akcie 
Vykonanie akcia môže byť povolené len v určitom dátumovom období. Ak existuje viazanosť na 
dátumovú akciu pre používateľa s príslušnou rolou (pre niektoré roly môže byť akcia vykonaná bez 
ohľadu na dátumový interval a ta istá akcia pre inú rolu je zviazaná s príslušnou dátumovou akciou), 
tak systém zisťuje, či aktuálny dátum vpadne do intervalu pre daný akademický rok na príslušnej 
fakulte/univerzite a teda či je akcia povolená. Inač povedané ak akcia má  systém zisťuje, či pre 
daného používateľa (prípadne s viazanosťou na množinu štúdií) existuje na príslušne 
fakulte/univerzite a akademický rok daná dátumová akcia, ktorá je aktuálna. Ak neexistuje taký 
interval, tak akcia nie je povolená a ďalej sa už neskúmajú ďalšie parametre. 

3. zistenie dohodnutej nastavenia (skutočnosti) 
Niektoré obmedzenia na uskutočnenie akcie sú dané systémom, bez možnosti ovplyvniť priebeh 
zistenia danej skutočnosti napr.: študent sa môže prihlásiť iba na jeden termín hodnotenia dopredu 
(nemôže obsadzovať viac termínov), do zápisného listu je možné pridať predmet iba zo schváleného 
bloku výučby v danom akademickom roku, ... Ak existuje taká dohodnutá skutočnosť spojená 
s danou akciou a systém vyhodnotí situáciu na základe danej skutočnosti ako nepravdivú, tak akcia 
nie je povolená a ďalej sa už neskúmajú ďalšie parametre. 

4. zistenie hodnoty centrálneho parametra 
Povolenie akcie môže byť ovplyvnené hodnotou spoločného parametra, na základe ktorej môže 
systém zisťovať konkrétne hodnoty pre daného používateľa napr.: majme situáciu, že používateľ je 
študent a je vypísaný termín hodnotenia a je to študentov opravný termín, ale je nastavený 
parameter, ktorý dovoľuje prihlásiť sa na ďalší termín až v prípade, že z predchádzajúceho termínu 
ma udelené nie ukončené hodnotenie, systém zisťuje danú skutočnosť a ak nemá udelené také 
hodnotenie, tak nedovolí vykonať akciu prihlásenia na termín hodnotenia. Ak existuje centrálny 
parameter spojený s danou akciou a systém vyhodnotí situáciu na základe danej hodnoty ako 
nepravdivú, tak akcia nie je povolená a ďalej sa už neskúmajú ďalšie parametre. 
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5. zistenie hodnoty vlastných atribútov 
Vykonanie akcie môže byť potlačené aj na základe hodnoty vlastných atribútov, ktoré súvisia 
s príslušnou akciou ako je obmedzujúci počet študentov prihlásených na konkrétny termín 
hodnotenia, dátum, do kedy je možné prihlásiť sa na termín štátnej skúšky atď. Ak existuje vlastný 
atribút spojený s danou akciou a systém vyhodnotí situáciu na základe danej hodnoty ako 
nepravdivú, tak akcia nie je povolená. 

 
Algoritmicky môžeme zistenie povolenia ľubovoľnej akcie popísať nasledovne (Obrázok 

11): 
Ak nemá používateľ má príslušnú potrebnú rolu, tak akcia nie je povolená. 

Inak ak existuje dátumová akcia spojená s akciou a neexistuje interval pre príslušnú rolu, tak 
akcia je nepovolená. 

 Inak ak existuje dohodnutá skutočnosť spojená s akciou a systém vyhodnotil danú 
skutočnosť negatívnou hodnotou, tak akcia nie je povolená. 

  Inak ak existuje centrálny parameter spojený s akciou a systém pre daného 
používateľa vyhodnotil negatívnu hodnotu, tak akcia nie je povolená. 

   Inak ak existuje vlastný atribút spojený s akciou a systém pre daného 
používateľa vyhodnotil negatívnu hodnotu, tak akcia nie je povolená. 

    Inak je akcia povolená. 
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Obrázok 11 – Zistenie povolenia na vyvolanie akcie 

 

4.1 Dátumové akcie 
Dátumové akcie  môžu ovplyvniť povolenie určitých akcií. Z hľadiska správneho 

pochopenia správania aplikácií vzhľadom na aktuálny dátum je vhodné vedieť ktoré aplikácie 
a akcie a pre ktoré roly sú dôležité intervaly. Dátumové akcie rozdeľujeme na nasledujúce skupiny:  
• Dátumové akcie definujúce obdobie 

o  10 – Akademický rok  
Akademický rok je daný zákonom a je potrebné definovať dané dátumové obdobie. Iba zavedené 
akademické roky sa zobrazujú prevažne v aplikáciách spojených s evidenciou štúdia. Systém 
upozorňuje pri udeľovaní hodnotenia, či dátum udelenia nie je mimo obdobia akademického roku, 
v ktorom používateľ hodnotí študenta. Je potrebné definovať akademické roky, lebo iba 
nadefinované sú ponúkané v aplikáciách na evidenciu štúdia. 
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o  05 – Zimný semester 
o  07 – Letný semester 

Obdobie zimného a letného semestra na jednotlivých fakultách/univerzite má hlavne informatívny 
charakter o harmonograme akademického roka. Systém využíva definované obdobia pri zaraďovaní 
rozvrhových okienok, kde obdobie od dátumu a do dátumu, na ktoré daná okienko obsadzuje 
miestnosť, prednastavuje nadefinovaným obdobím v príslušnom semestri a akademickom roku. 
Počas obdobia semestrov môže vyučujúci v príslušnom akademickom roku zaraďovať študentov na 
rozvrhové okienka, kde je uvedený ako vyučujúci. Odporúčame požívať dané akcie, ale treba si 
uvedomiť, že je vhodné, aby boli nadefinované správne dátumy. Ak už boli umiestnené nejaké 
rozvrhové okienka a následne budú zmenené hranice semestra, daná zmena sa neprejaví na období, 
na ktoré je obsadená miestnosť. 

o  06 – Zimné skúškové obdobie 
o  08 – Letné skúškové obdobie 

Obdobie zimného a letného skúškového obdobia na jednotlivých fakultách/univerzite má hlavne 
informatívny charakter o harmonograme akademického roka. Systém upozorňuje pri udeľovaní 
hodnotenia, či dátum udelenia nie je mimo skúškového obdobia akademického roku, v ktorom 
používateľ hodnotí študenta. Odporúčame používať dané akcie 
 
• Dátumové akcie povoľujúce činnosť 

o  03 – Predzápis 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže vytvoriť zápisný list. 
Počas predzápisu si môže pridávať a odoberať ľubovoľné predmety zo študijných plánov 
v príslušnom akademickom roku, z blokov, ktoré sú schválené a bez ohľadu na kapacitné 
obmedzenie samotného predmetu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na 
predmety, ktoré si zapísal, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo 
nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, 
používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) môže vytvárať zápisné listy bez ohľadu na 
interval. Je potrebné definovať predzápis, lebo vytvoriť zápisné listy sa dajú len na tie akademické 
roky, pre ktoré je definované obdobie predzápisu. 

o  16 – Doplňujúci zápis 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného 
zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety zimného aj 
letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú 
definovanú kapacitu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, 
ktoré si zapísal, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je 
naplnená príslušná kapacita v rozvrhu.  Obdobie doplňujúceho zápisu nie je nutné používať. 

o  22 – Predzápis letný semester 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného 
zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety už len 
letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu. Počas daného obdobia 
sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si zapísal, a ktoré sú rozvrhované 
v letnom semestri, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je 
naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Obdobie predzápisu pre letný semester nie je nutné 
používať. 

o  17 – Doplňujúci zápis letný semester 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného 
zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety už len letného 
semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú definovanú 
kapacitu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si 
zapísal, a ktoré sú rozvrhované v letnom semestri, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné 
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rozvrhové okienko alebo nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Obdobie doplňujúceho 
zápisu pre letný semester nie je nutné používať. 

o  20 – Zapisovanie hodnotenia – zimný semester 
o  21 – Zapisovanie hodnotenia – letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom môže vyučujúci predmetu zapisovať 
hodnotenie predmetom v príslušnom semestri. Dátumové ohraničenie je určené len pre vyučujúcich 
a používateľa s rolou 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku), používateľ s rolu 36 
(administrátor štúdia študentov) môže zapisovať hodnotenia predmetov v ľubovoľnom 
akademickom roku bez ohľadu na interval. Obdobie zapisovania hodnotenia je potrebné používať, 
pokiaľ chceme, aby hodnotenia zapisovali na jednotlivých strediskách. 

o  23 – Tlač výkazu o štúdiu (indexu) - zimný semester 
o  24 – Tlač výkazu o štúdiu (indexu) - letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže vytlačiť výkaz o štúdiu 
pre jednotlivý semester (samozrejme ak sú správne nakonfigurované parametre pre tlač výkazu). 
Mimo intervalu si môže študent vytlačiť iba informatívny výkaz. Dátumové ohraničenie je určené 
len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) môže tlačiť výkazy bez 
ohľadu na interval. Obdobie tlače výkazu o štúdium nie je potrebné používať. 

o  02 – Tvorba ponuky predmetov na stredisku 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné na jednotlivých 
strediskách vytvárať ponuku predmetov (pridávať, odoberať predmety, schvaľovať ponuku, ...) pre 
daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre používateľa s rolou 16 
(administrátor ponuky predmetov), používateľ s rolu 26 (administrátor študijných plánov) môže 
tvoriť ponuku predmetov bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre 
dané akademické roky je možné vytvárať ponuky predmetov. 

o  01 – Tvorba študijného plánu 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné vytvárať študijné plány 
pre jednotlivé prípustné študijné programy (vytvárať bloky predmetov, schvaľovať študijné plány, 
...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre používateľa s rolou garanta 
(získavaná rola), používateľ s rolu 26 (administrátor študijných plánov) môže tvoriť študijné plány 
bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je 
možné vytvárať študijné plány pre študijné programy. 

o  09 – Tvorba podkladov pre rozvrh hodín na stredisku 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné na jednotlivých 
strediskách vytvárať podklady pre rozvrh hodín (vytvárať rozvrhové akcie, aktualizovať, odoberať 
definovať obmedzenia vyučujúcich, ...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené 
len pre používateľa s rolou 28 (pomocný rozvrhár strediska), používateľ s rolu 27 
(fakultný/univerzitný rozvrhár) a 70 (rozvrhár strediska) môže tvoriť podklady pre rozvrh hodín bez 
ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je 
možné vytvárať podklady pre rozvrh hodín a zobrazovať si výstupné zostavy z rozvrhu.  

o  18 – Žiadosť o ubytovanie 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže podať žiadosť o 
ubytovanie. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 62 (administrátor 
žiadostí o ubytovanie) a 63 (administrátor žiadostí o ubytovanie študentov) môže vytvárať žiadosti 
o ubytovanie bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať obdobie podávaní žiadostí o ubytovanie, 
lebo zaevidovať žiadosť o ubytovanie je možné len na tie akademické roky, pre ktoré je definované 
obdobie. 

o  19 – Obnovenie žiadosti o ubytovanie 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže obnoviť žiadosť 
o ubytovanie (obnoviť je možné len žiadosti, ktoré neboli akceptované). Dátumové ohraničenie je 
určené len pre študenta, používateľ s rolu 62 (administrátor žiadostí o ubytovanie) a 63 
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(administrátor žiadostí o ubytovanie študentov) môže obnoviť žiadosti o ubytovanie bez ohľadu na 
interval. Obdobie obnovenia žiadostí o ubytovanie nie je nutné používať. 

o  25 – Prihlasovanie na záverečné práce 
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlásiť na záverečnú 
prácu. Túto dátumovú akciu odporúčame používať v kombinácií s množinou štúdií, kde presne 
môžeme definovať napr.: ktoré ročníky sa môžu prihlasovať na témy v príslušnom akademickom 
roku (zrejme nie všetci študenti sa môžu v rámci jedného obdobia prihlasovať na záverečné práce). 
Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia 
študentov) a osoba záverečnej práce môže prihlásiť študenta na prácu bez ohľadu na interval. 
Obdobie prihlasovania na záverečné práce je potrebné používať v prípade, že je chcený stav, aby sa 
študenti sami prihlásiť na tému. 

o  26 – Prihlasovanie/odhlasovanie na termíny hodnotenia – zimný semester 
o  27 – Prihlasovanie/odhlasovanie na termíny hodnotenia – letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlasovať/odhlasovať 
na/z termín/u hodnotenia pre jednotlivé semestre. Dané dátumové akcie sú rozšírením 
obmedzovania prihlasovania/odhlasovania na/z termín/u samotného termínu (dátumová akcia sa 
zisťuje skôr ako vlastné atribúty termínu). Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, 
používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na 
stredisku) a vyučujúci môže prihlasovať/odhlasovať študentov na termín hodnotenia bez ohľadu na 
interval. Ak pre študenta (podľa jeho štúdia) existuje ohraničenie, tak sa zisťuje či je v intervale 
alebo nie. V prípade, že nie je v intervale, tak akcia prihlásenia/odhlásenia nie je povolená. Ak je 
v intervale, alebo neexistuje dátumová akcia, tak sa následne zisťujú obmedzenia samotného 
termínu hodnotenia. Obdobie prihlasovania/odhlasovania na/z termín/u hodnotenia nie je potrebné 
používať. 

o  28 – Prihlasovanie/odhlasovanie na rozvrh hodín – zimný semester 
o  29 – Prihlasovanie/odhlasovanie na rozvrh hodín – letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlasovať/odhlasovať 
na/z rozvrhové akcie predmetu (na rozvrh) pre jednotlivé semestre. Dané dátumové akcie sú 
rozšírením obmedzenia prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh/u, ktoré sú dané jednotlivými 
dátumový akciami predzápisov a doplňujúcich zápisov. Dátumové ohraničenie je určené len pre 
študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej 
činnosti na stredisku) a vyučujúci môže prihlasovať/odhlasovať študentov na/z rozvrhu bez ohľadu 
na interval. Obdobie prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh nie je potrebné používať. 

o ... 
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5 ALGORITMIZÁCIA PROCESOV 

AIS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie vysokoškolského 
štúdia. Informačný systém má byť postavený tak, aby pomáhal používateľom t.j. systém má na 
mnohé vzniknuté situácie upozorňovať, ale nemôže rozhodovať a hlavne má zabezpečiť, aby 
vznikali konzistentné dáta. AIS2 je navrhnutý tak, aby zodpovedal vysokoškolskému zákonu a aby 
mnohé procesy mohli byť parametrizovateľné. Pre správne pochopenie a používanie systému je 
potrebné, aby boli ozrejmené určité procesy, jednoducho povedané, aby sme pochopili ako AIS2 
pracuje s dátami, čo povoľujú a čo zakazujú jednotlivé aplikácie. Medzi základné procesy 
(činnosti), ktoré riadi systém patrí: 
• Prihlasovanie na termíny hodnotenia 
• Udeľovanie hodnotenia 
• Výpočet aktuálneho priemeru v akademickom roku a za štúdium 
• Zapisovanie predmetov do zápisných listov 
• Prihlasovanie na rozvrh 
• Prihlasovanie na záverečné práce 

5.1 Prihlasovanie na termíny hodnotenia 
AIS2 riadi možnosti prihlasovania na termíny hodnotenia (kedy a koľkokrát sa môže študent 

prihlásiť na termín hodnotenia), ktoré vyplývajú zo spôsobu ukončenia predmetu, spôsobu termínu 
hodnotenia a ďalších možností zaevidovanie obmedzenia termínov. 

V rámci AIS2 existujú dva spôsoby termínov hodnotenia: 
• Priebežné hodnotenie – termín písomnej práce, testu, ... 
• Hodnotenie, ktoré vyplýva zo spôsobu ukončenia predmetu 

o  Jednohodnotenie – skúška, klasifikovaný zápočet, ... 
o  1. časť dvojhodnotenia – zápočet, ... 
o  2. časť dvojhodnotenia – skúška, ... 

 
Ku každému predmetu môže byť vypísaných niekoľko termínov hodnotenia každého 

spôsobu. Zo spôsobu termínu hodnotenia sa odvádzajú obmedzenia na prihlasovanie a odhlasovanie 
študentov na termín hodnotenia.  

Na prihlasovanie a odhlasovanie môže vplývať niekoľko obmedzení. Základné obmedzenie 
na prihlasovanie a odhlasovanie je definovanie obmedzenia prihlasovania na hodnotenie 
v akademickom roku na fakulte/univerzite cez dátumové akcie prihlasovania a odhlasovania 
z termínu hodnotenia, pričom interval je možné definovať aj pre vytvorené množiny štúdií (napr.: je 
možné definovať, že v akademickom roku 2007/2008 sa v zimnom semestri môžu študenti prvých 
ročníkov hlásiť na termín hodnotenia až od 10.1.2008, bez ohľadu na dátumové obmedzenie 
samotného termínu hodnotenia, čiže je zohľadňované štúdium študenta, ktorý sa chce prihlásiť na 
termín hodnotenia).  

Ešte silnejšie obmedzenie na prihlasovanie na ďalšie termíny hodnotenia je možné nastaviť 
v rámci centrálnych parametrov na fakulte/univerzite. Parameter Prihlasovanie.bezHodnotenia 
nastavený na hodnotu A znamená, že študenti príslušnej fakulty/univerzity sa môžu nahlasovať na 
ďalší termín až v tom prípade, keď má študent z ostatného termínu zaevidované hodnotenie, ktoré 
nie je konečné t.j. napr.: nech štúdium študenta je na taký študijný program, pre ktorý je definovaný 
pre skúšku riadny a opravný termín a študent absolvoval (bol prihlásený) zatiaľ len na jeden termín 
(zodpovedá riadnemu). Študijný program štúdia študent spravuje PF UPŠ na ktorej je nastavený 
daný parameter. Na ďalší termín (ktorý bude zodpovedať opravnému) sa študent môže prihlásiť až 
po dátume a čase termínu hodnotenia, na ktorý bol študent nahlásený a až v tom prípade, že 
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z absolvovaného termínu hodnotenia má udelené (zapísané) neukončené hodnotenie napr.: FX 
(ktoré nie je konečné, čiže po takom hodnotení ešte študent môže získať hodnotenie). 

Ďalšie obmedzenie prihlasovania/odhlasovania sú obmedzenia samotného termínu 
hodnotenia (vlastné atribúty termínu): 
• Prihlasovanie od dátumu, do dátumu 
• Odhlasovanie od dátumu, do dátumu 
• Maximálny počet prihlásených (študent sa nemôže nahlásiť na žiadny spôsob termínu 

hodnotenia, ktorý má naplnený maximálny počet) 
Obmedzenie samotného termínu je jediné obmedzenie, ktoré ovplyvňuje termín priebežného 

hodnotenia (študent sa môže prihlásiť na ľubovoľný počet termínov priebežného hodnotenia 
jedného predmetu t.j. napr.: počas semestra môže byť prihlásený na niekoľko písomných prác, ktoré 
boli vypísané k predmetu).  

Pre termíny hodnotenia existujú ďalšie obmedzenia, ktoré môžu povoliť, zakázať prihlásenie 
študenta na termín hodnotenia. Pre ľubovoľný termín hodnotenia platí, že študent sa môže prihlásiť 
dopredu len na jeden termín t.j. nemôže obsadiť viac ako jeden platný termín. Samozrejme, že na 
prihlasovanie na termín hodnotenia platia obmedzenia samotného termínu. Ďalšie obmedzenia 
vyplývajú z definovaného počtu možných termínov pre spôsob ukončenia predmetu, ku ktorému je 
vypisovaný termín v skupinách študijných programov (napr.: pre študijné programy I. a II. stupňa je 
nadefinované, že na spôsob ukončenia predmetu skúška môže študent využiť riadny termín 
a opravný termín t.j. študent sa môže nahlásiť na termín hodnotenia predmetu iba toľkokrát, koľko 
je definovaných termínov pre daný spôsob ukončenia predmetu, pričom daný počet sa zisťuje na 
základe štúdia študenta a skupiny študijných programov, do ktorej patrí daný študijný program).  
Upozorňujeme, že aj pre potreby prihlasovania na termíny hodnotenia je nutné, aby študijný 
program štúdia študentov bol zaradený do nejakej skupiny študijných programov, lebo v opačnom 
prípade sa študenti takého študijného programu nebudú môcť prihlasovať na termíny hodnotenia (a 
ani im nebude možné udeliť samotné hodnotenie). Ak má študent k dispozícií ešte termín 
hodnotenia, ktorý mu umožňuje spôsob ukončenia predmetu, tak na ďalší termín sa môže prihlásiť 
až po termíne hodnotenia, ktorý absolvoval t.j. napr.: nech štúdium študenta je na taký študijný 
program, pre ktorý je definovaný pre skúšku riadny a opravný termín a študent absolvoval (bol 
prihlásený) zatiaľ len na jeden termín (zodpovedá riadnemu). Na ďalší termín (ktorý bude 
zodpovedať opravnému) sa študent môže prihlásiť až po dátume a čase termínu hodnotenia, na 
ktorý bol študent nahlásený. Na ďalší termín hodnotenia sa nemôže študent prihlásiť v prípade, že 
z daného predmetu má zaevidované hodnotenie, ktoré je konečné t.j. napr.: ak študent získa 
hodnotenie predmetu C – dobre na riadny termín, tak už sa nemôže prihlásiť na ďalší termín 
hodnotenia. V prípade, že napriek konečnému hodnoteniu je chcený stav, aby sa študent ešte mohol 
prihlásiť na termín hodnotenia, samozrejme že iba v prípade, ak má ešte voľný termín (napr.: na 
základe individuálnej dohody s vyučujúcim, že si chce opraviť hodnotenie a vyučujúci chce, aby sa 
študent sám prihlásil na termín hodnotenia), je potrebné pri zaevidovanom hodnotení povoliť 
prihlásenie potvrdením možnosti Môže sa prihlásiť na termín hodnotenia aj napriek udelenému 
konečnému hodnoteniu. Obmedzenie na prihlasovanie platí iba pre študenta, vyučujúci môže 
prihlásiť študenta mimo obmedzení.  

 
Skrátene môžeme obmedzenia na prihlasovanie na termíny hodnotenia predmetov zhrnúť 

nasledovne: 
• Na termín priebežného hodnotenia sú zohľadňované iba obmedzenia termínu priebežného 

hodnotenia 
• Na termín hodnotenia sú zohľadňované obmedzenia prihlasovania a odhlasovania dátumových 

akcií (samozrejme iba ak je definovaná pre príslušný akademický rok, prípadne ak študent patrí 
do použitej množiny štúdia), samotné obmedzenia termínu hodnotenia. Študent sa môže prihlásiť 
iba na jeden platný termín hodnotenia dopredu a iba v prípade, že z predmetu nemá udelené 
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konečné hodnotenie. Na ďalší termín hodnotenia sa môže prihlásiť až po termíne, na ktorý bol 
prihlásený a v prípade, že je nastavený parameter na prihlasovanie na termín hodnotenia na 
fakulte/univerzite, tak na ďalší termín hodnotenia sa študent môže prihlásiť až v prípade, že 
z ostatného termínu má zapísané hodnotenie, ktoré nie je konečné. 

Algoritmicky môžeme prihlásenie na termín hodnotenia používateľom s rolou študent 
v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať nasledovne: 
1. Ak používateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 
2. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne množinu štúdií existuje interval pre prihlásenie na 
termín hodnotenia a aktuálny dátum je mimo daného intervalu, tak akcia nie je povolená. 
3. Ak nie je prihlásený na termín hodnotenia, ktorého dátum konania je ešte platný t.j. termín sa 
ešte nekonal a termín nie je spôsobu priebežného hodnotenia, tak akcia nie je povolená. 
4. Ak centrálny parameter Prihlasovanie.bezHodnotenia je na príslušnej fakulte nastavený a pre 
príslušného študenta hodnotu vyhodnotí záporne (všetky termíny študenta z daného predmetu, na 
ktorých je študent prihlásený, tak musia mať udelené hodnotenie), tak akcia nie je povolená. 
5. Ak nie je prihlásený na termíne hodnotenia, ktorý sa už konal a má z neho hodnotenie, ktoré je 
konečné a nemá povolenie prihlásiť na termín hodnotenia napriek udelenému konečnému 
hodnoteniu t.j. ak študent má konečné hodnotenie (A - E) z nejakého termínu hodnotenia, tak už 
nemá právo prihlasovať sa (obsadzovať) na ďalší termín hodnotenia, iba v prípade, že pri konečnom 
hodnotení má potvrdené, že sa môže prihlásiť na termín hodnotenia, napriek udelenému konečnému 
hodnoteniu alebo 
6. ak počet termínov hodnotenia, na ktorých je študent prihlásený je rovný alebo väčší ako je 
počet nadefinovaných možných termínov pre daný spôsob ukončenia pre skupinu študijných 
programov do ktorej patrí podľa štúdia študenta alebo 
7. ak počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na termín hodnotenia je rovný alebo väčší počtu 
prihlásených študentov, tak akcia nie je povolená. 
8. Inak študent sa môže prihlásiť na termín hodnotenia. 

Algoritmicky môžeme prihlásenie na termín hodnotenia používateľom s rolou vyučujúci 
alebo zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie 
akcie popísať nasledovne: 
1. Ak používateľ nie je vyučujúci alebo zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku, tak akcia 
prihlásenie nie je povolená. 
2. Inak akcia na prihlásenie študenta je povolená (žiadne dátumové ohraničenia, centrálne 
parametre ani vlastné atribúty neovplyvňujú prihlásenie študenta používateľom s rolou vyučujúceho 
alebo zapisovateľa pedagogickej činnosti na stredisku). 

5.2 Udeľovanie hodnotenia 
AIS2 riadi možnosti udeľovania hodnotenia (kedy a koľko hodnotení sa môže študentovi 

udeliť), ktoré vyplývajú zo spôsobu ukončenia predmetu, štúdia študenta a ďalších možností 
zaevidovanie obmedzenia udeľovania hodnotenia. 

Podobne ako mnoho iných akcií v systéme je riadené dátumovými akciami, tak aj 
udeľovanie hodnotení vyučujúcimi je podmienené zaevidovaním možnosti evidovať hodnotenie 
v príslušnom akademickom roku (dátumové akcie na zapisovanie hodnotenia). 
Na možnosť udelenia hodnotenia vplýva počet termínov získania hodnotenia. Študent môže získať 
len toľko hodnotení, koľko je nadefinovaných termínov hodnotenia pre daný spôsob ukončenia 
predmetu t.j. ak má napr.: spôsob ukončenia S – skúška nadefinovaný pre študijný program štúdia 
študenta riadny termín a opravný termín, tak študent môže získať maximálne dve hodnotenia (v 
opačnom prípade tlačidlo na pridanie hodnotenia nebude aktívne). Ak pre daný spôsob ukončenia 
nie sú nadefinované termíny hodnotenia a klasifikačné stupne hodnotenia, tak nie je možné 
hodnotenie zapísať do systému. Počet termínov môže byť rôzne definovaný pre prvý zápis 
predmetu a pre opakovaný zápis predmetu t.j. opravný termín môže byť definovaný iba pre prvý 
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zápis predmetu. V takomto prípade môže študent, ak si predmet zapísal opakovane, získať 
hodnotenie iba na riadny termín. 
 

Skrátene môžeme udeľovanie hodnotenia študentom zhrnúť nasledovne: 
• Pre možnosť udeliť (zapísať) hodnotenie je potrebné nadefinovať dátumovú akciu pre 

udeľovanie hodnotenia. Študent môže mať udelených len toľko hodnotení z daného predmetu, 
koľko je nadefinovaných termínov hodnotenia pre príslušný spôsob ukončenia predmetu pre 
študijný program štúdia daného študenta.  

• Študentovi môže byť udelené hodnotenia ak sú splnené určité predpoklady, ktoré sa 
vyhodnocujú v nasledujúcom poradí, ak: 
1. je definovaný akademický rok pre možnosť zapisovania hodnotenia 
2. je definovaný termín hodnotenia pre príslušný spôsob ukončenia 

5.3 Výpočet priemeru 
AIS2 má možnosť výpočtu rôznych priemerov pre študentov, pričom je možné definovať 

aké obdobie sa má započítať do výpočtu, aké predmety, zohľadnenie dátumov udelenia hodnotenia, 
... Tieto priemery sú využívané pre rôzne iné činnosti, atribúty a možnosti štúdia ako sú štipendiá, 
body pre poradovník v žiadosti o ubytovanie, ...  

Neoddeliteľnou súčasťou evidencie štúdia sú aktuálne priemery štúdií študentov, ktoré sú 
vypočítavané v okamihu zobrazenie na základe zapísaných kreditov predmetov a získaných 
kreditov predmetov (podľa udeleného hodnotenia predmetov). 

V rámci AIS2 existujú dva základné priemery, ktorých výpočet má určité odlišnosti: 
• Priemer za zápisný list študenta 
• Priemer za štúdium študenta 
 

Priemer za zápisný list je vypočítavaný z predmetov, ktoré má študent zapísané v zápisnom 
liste v príslušnom akademickom roku. Pri výpočte sú zohľadnené určité skutočnosti: 
− započítané sú len predmety, ktoré sú platné (nie je zaevidovaný škrt daného predmetu), 
− započítané sú len predmety, ktorých spôsob ukončenia je hodnotený klasifikačným stupňom, pre 
ktorý je definovaná váha (do priemeru za všetky predmety sú započítane aj predmety, ktoré nemajú 
udelené hodnotenie a sú počítané s váhou 4, ak existuje klasifikačný stupeň pre príslušný spôsob 
ukončenia predmetu, ktorý má váhu), 
− započítané sú aj predmety, ktoré má študent zapísané opakovane,  
− započítavané  je kreditné ohodnotenia predmetov, ktoré má uvedené študent v svojom zápisnom 
liste (kreditné ohodnotenie predmetu v zápisnom liste študenta môže byť iné ako v ponuke 
predmetov), 
− do priemeru nie sú započítavané uznané kredity v príslušnom akademickom roku, 
− do priemeru nie sú započítané predmety, u ktorých bolo hodnotenie zapísané ako uznané.  

 
Systém zobrazuje pri zápisnom liste niekoľko priemerov za zápisný list: 

• Priemer predmetov za zápisný list (akademický rok) / Priemer predmetov za zápisný list, 
z ktorých má študent zaevidované hodnotenie  

• Priemer predmetov za jednotlivé semestre / Priemer predmetov za jednotlivé semestre, z ktorých 
má študent zaevidované hodnotenie  

 
Priemer za štúdium študenta je vypočítavaný z predmetov, ktoré má študent zapísané vo 

všetkých zápisných listov, ktoré má študent zaevidované pri svojom štúdiu, pričom dané zápisné 
listy majú zaevidované, že sú potvrdené (úplné) zápisy. Pri výpočte sú zohľadnené určité 
skutočnosti: 
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− započítané sú len predmety, ktoré sú platné (nie je zaevidovaný škrt daného predmetu), 
− započítané sú aj predmety, ktoré má študent zapísané ako výberový predmet a nemá získané 
hodnotenie t.j. buď z predmetu nemá vôbec udelené hodnotenie alebo zapísané hodnotenie nie je 
konečné, 
− do priemeru sú započítane aj predmety, ktoré nemajú udelené hodnotenie a sú počítané s váhou 
4, ak existuje klasifikačný stupeň pre príslušný spôsob ukončenia predmetu, ktorý má váhu, 
− započítané sú aj predmety u ktorých bolo hodnotenie zapísané ako uznané, 
− do priemeru nie sú započítavané uznané kredity, 
− do priemeru nie sú započítané predmety, ktoré majú zaevidované hodnotenie v poslednej fáze 
hodnotenia, ktoré nie je konečné a daný predmet je opakovaný (existuje predmet, ktorý je 
opakovaným (nahradzujúcim) zápisom tohto predmetu) 
− do priemeru nie sú započítané predmety, ktoré nemajú zaevidované hodnotenie a daný predmet 
je opakovaný (nahradzujúci) t.j. existuje predmet, ktorý je opakovaným (nahradzujúcim) zápisom 
tohto predmetu 
− v prípade, že ide o predmet, ktorý je opakovaný (nahradzujúci), tak do priemeru sa započítava 
jeho kredit a lepšie získané hodnotenia (s menšiu váhou) 
− v prípade, že ide o predmet, ktorý je opakovaným (nahradzujúcim) zápisom nejakého predmetu, 
tak do priemeru sa započítava jeho kredit a jeho hodnotenie 
 

Systém zobrazuje pri prehľade kreditov a predmetov za celé štúdium: 
• Vážený študijný priemer za celé štúdium  
• Vážený študijný priemer za celé štúdium len z ohodnotených predmetov 

5.4 Zapisovanie predmetov do zápisných listov  
Zápis predmetov je možné vykonávať z dvoch pohľadov. Predmety môžu byť študentovi 

zapísané z pohľadu administrátora štúdia študentov (referentov študijného oddelenia), či už 
individuálne konkrétnemu študentovi, vybraným študentom alebo študentom v rámci celého 
študijného programu alebo z pohľadu študenta, keď si študent sám vyberá predmety do svojho 
zápisného listu. Zapisovanie predmetov je vždy realizované prostredníctvom toho istého dialógu, 
rozdiely sú len v tom, či sú povolené určité výberové položky. Základný predpoklad na zápis 
predmetov je, že študent musí mať pre príslušný akademický rok vytvorený zápisný list t.j. musí 
byť zapísaný. Zápisný list je možné vytvoriť iba na akademické roky, ktoré sú nadefinované na 
príslušnej fakulte/univerzite prostredníctvom dátumovej akcie 03 – Predzápis. Študent môže mať na 
jednom štúdiu v rámci akademického roku len jeden zápisný list t.j. v rámci štúdia môže byť 
študent len raz zapísaný do príslušného akademického roku. AIS2 umožňuje definovať kedy si 
študent môže zapisovať predmety do zápisného listu (vytvárať svoj individuálny študijný plán), 
parametrizovať, ktoré predmety si môže zapísať a ktoré už nie. Upozorňujeme, že bez ohľadu na 
prístupové práva, do zápisného listu je možné pridať iba predmety, ktoré sú zaradené do nejakého 
študijného plánu a iba z blokov, ktoré sú schválené (odobrené) akademickým senátom (VSST168). 
Pri zapisovaní predmetov do zápisného listu je potrebné zvoliť do ktorej časti, prípadne do akého 
typu výučby chceme pridať predmet/y (až následne budú tlačidlá na pridanie predmetu 
sprístupnené). Predmety, ktoré sú zaradené v rámci študijného plánu do časti štátne skúšky, nie sú 
spracovávané v rámci zápisného listu (predmety štátnych skúšok sú administrované samostatne 
v rámci štátnych skúšok), a preto sa ani nedajú pridať do zápisného listu (jednoducho povedané 
v rámci zápisných listov sa administrujú predmety, za ktoré môže študent získať kredity). 

Zapisovanie predmetov do zápisného listu z pohľadu administrátora štúdia študentov 
(študijného oddelenia) nie je ničím limitované ani obmedzované. Zápisný list je možné vytvoriť aj 
mimo dátumového intervalu. Predmety zápisného listu je možné zapísať z ľubovoľnej fakulty, zo 
študijného plánu z ľubovoľného akademického roku, z ľubovoľnej časti študijného plánu bez 
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ohľadu na typ výučby a doporučený ročník. Samozrejme že hodnoty na dialógu sú predvolené pre 
príslušnú fakultu, akademický rok, študijný program, časť študijného plánu, typ výučby, ročník.  
Administrátor štúdia študentov nie je obmedzovaný ani samotnými vlastnými atribútmi v študijnom 
pláne t.j. je možné zapísať aj predmet, ktorý v danom akademickom roku nie je aktuálny alebo má 
naplnenú kapacitu (počet zapísaných študentov je väčší rovný ako nadefinovaný počet študentov pri 
predmete v danom akademickom roku). Pri hromadnom zápise predmetov do zápisných listov, sa 
predmety daným študentom zapíšu do príslušných častí a typu výučby podľa predpísanej skladby 
v študijnom pláne (predmet sa zapíše do tej časti a typu výučby ako je v študijnom pláne z ktorého 
pridávame predmety). 

Zápis predmetov do zápisného listu študentmi je riadený dátumovými akciami. Študent vie 
aktívne pracovať zo zápisným listom (pridávať, odoberať predmety) iba počas nadefinovaných 
intervalov príslušných dátumových akcií na fakulte, ktorá spravuje študijný program štúdia 
študenta. Mimo intervalu dátumových akcií si vie študent zobraziť zápisný list, ale bez aktívnych 
tlačidiel. Dátumové akcie, ktoré môžu ovplyvniť zapisovanie predmetov sú predzápis, doplňujúci 
zápis, predzápis letný semester, doplňujúci zápis letný semester a ich význam a použitie je bližšie 
popísané v kapitole 4.1 Dátumové akcie. Pripomíname, že študent:  
− v danom akademickom roku si môže zapísať iba predmety zo študijných plánov v danom 
akademickom roku (nevie si pridať predmet z predchádzajúcich akademických rokov), 
− do študijnej časti povinných predmetov (A) si môže zapísať iba predmety zo študijného plánu 
študijného programu svojho štúdia, ktoré sú v študijnej časti povinné predmety 
− do študijnej časti povinne voliteľných predmetov (B) si môže zapísať iba predmety zo 
študijného plánu študijného programu svojho štúdia, ktoré sú v študijnej časti povinné predmety 
− do študijnej časti výberových predmetov (C) si môže zapísať predmety zo študijného plánu 
ľubovoľného študijného programu ponúkanom na univerzite v danom akademickom roku bez 
ohľadu na povinnosť výučby (ľubovoľný predmet ), 
− v prípade štúdia na III. stupni do vedeckej časti a časti ďalšie aktivity si môže zapísať predmety 
z príslušnej časti svojho predpísaného študijného plánu, 
− v období predzápisov si môže zapísať aj predmety, ktoré majú naplnenú definovanú kapacitu, 
− v období doplňujúcich zápisov si nemôže zapísať predmety, ktoré majú naplnenú definovanú 
kapacitu, 
− si nemôže zapísať predmet, ktorý má v študijnom pláne aktuálnosť „!“ alebo „+“, 
− si môže zapísať predmet bez ohľadu na doporučený ročník a ročník svojho štúdia. 

5.5 Prihlasovanie na rozvrh 
Prihlasovanie zapísaných študentov predmetu (študent má predmet v zápisnom liste) na 

rozvrh (rozvrhové okienka príslušného predmetu) je možné vykonať z troch pohľadov. Študent 
môže byť zaradený (prihlásený) na rozvrh centrálne administrátorom hromadnej správy štúdia 
študentov alebo vyučujúcim na konkrétnej rozvrhovej akcií, zapisovateľom pedagogickej činnosti 
na stredisku za všetky predmety na danom stredisku alebo z pohľadu študenta, keď sa študent sám 
prihlasuje na rozvrh. Upozorňujeme, že bez ohľadu na prístupové práva, sa študent môže (je možné 
študenta) prihlásiť iba na odobrené (schválené) rozvrhové okienko. 

Administrátor hromadnej správy štúdia študentov pristupuje k zaraďovaniu študentov na 
rozvrh cez predmety v zápisných listoch (VSES143) výberom predmetu na zabezpečujúcom 
stredisku. Primárnou úlohou administrátora je možnosť hromadného odobratia predmetov zo 
zápisných listov, prípadná aktualizácia. Zároveň môže zapísaných študentov zaraďovať na 
rozvrhové akcie t.j. všetkých zapísaných študentov alebo vybranú množinu priradiť na zvolené 
rozvrhové akcie daného predmetu. Administrátor môže zaraďovať všetkých zapísaných študentov 
bez ohľadu na dátum (nie je obmedzovaný žiadnou dátumovou akciou) a požadovaný rozsah 
predmetu pre príslušný spôsob výučby (prednášky, cvičenie, ...). 
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Vyučujúci má možnosť zaraďovania študentov na rozvrh cez predmety, ktoré v danom 
akademickom roku vyučuje (je zaevidovaný ako ľubovoľný typ vyučujúceho), pričom môže 
zaraďovať zapísaných študentov len na tie rozvrhové akcie daného predmetu, kde je uvedený ako 
vyučujúci daného rozvrhového okienka. Zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku môže 
zaraďovať zapísaných študentov všetkých predmetov daného strediska a na všetky rozvrhové 
okienka daných predmetov. Z tejto úrovne (VSES059) je možné zaraďovať študenta na rozvrh len 
počas obdobia príslušného semestra v danom akademickom roku (dátumová akcia zimný semester, 
letný semester). Ak vybratý študent už je prihlásený na nejaké rozvrhové okienko príslušného 
spôsobu výučby a vyučujúcim chce byť zaradený na zvolené okienko, tak systém upozorní na danú 
skutočnosť a ponúkne rozhodnutie či daného študenta zaradiť na zvolené okienko s upozornením, 
že z pôvodného okienka bude odhlásený. 

Študent sa môže prihlásiť na rozvrh z predmetov, ktoré má v príslušnom akademickom roku 
vo svojom zápisnom liste. Zapísať sa môže buď počas dátumových akcií predzápisov 
a doplňujúcich zápisov (počas predzápisu a doplňujúceho zápisu na letný semester sa môže 
prihlásiť len na predmety v letnom semestri) alebo počas dátumových akcií 
prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh/u hodín (na všetky predmety zo zápisného listu príslušného 
semestra). Výber okienok, na ktoré sa študent môže prihlásiť, môže byť ovplyvnený nastavením 
parametra Rozvrh.prihlasovanie.student.studijnaSkupina. Ak daný parameter nie je nastavený, tak 
sa študent môže prihlásiť iba na okienko, ktoré je určené pre študijnú skupinu podľa jeho štúdia. 
Rozvrhové okienko môže mať informáciu pre koho je určené t.j. študijný program, ročník, krúžok. 
Ak nie je určená študijná skupina, tak sa na dané okienko môže prihlásiť ľubovoľný študent. Ak je 
určená študijná skupina, tak sa môže prihlásiť iba na okienko, ktorého študijná skupina sa zhoduje 
so študijnou skupinou štúdia študenta. Pri rozvrhovom okienku, ktoré má spôsob výučby prednáška 
za študijnú skupinu berieme do úvahy len ročník so študijným programom. Ak je okienko určené 
pre študijnú skupinu 3Ib2 a okienko nie je prednáška, tak si ho môže označiť študent, ktorý má 
evidenčný ročník 3, štúdium Ib a krúžok 2. Ale ak je okienko určené pre študijnú skupinu 3Ib bez 
krúžku a okienko nie je prednáška, tak študent, ktorý má štúdium 3Ib2 sa nemôže prihlásiť na také 
okienko. Ak pre študenta nie je dostatočný počet okienok požadovaného rozsahu, tak si môže 
vybrať zo všetkých bez ohľadu komu sú určené. Jednoducho povedané študent sa môže prihlásiť 
len na také okienko daného spôsobu výučby ktoré je určené pre neho, ak nie je o určené pre jeho 
štúdium tak si môže vybrať. Ak chceme dosiahnuť aby si študent mohol vybrať napr.: cvičenie na 
ktoré bude prihlásený, tak jednoducho dané okienko nebude vytvorené pre študijnú skupinu aj 
s krúžkom, čiže nebude existovať okienko pre študenta a bude si môcť vybrať. Ďalšie obmedzenie, 
ktoré systém zisťuje, či sa môže študent prihlásiť na rozvrh hodín, sú vlastné atribúty rozvrhového 
okienka t.j. či nie je prekročená maximálna kapacita rozvrhového okienka (či už celková, alebo 
obmedzenie počtu podľa typu výučby). Algoritmicky môžeme prihlásenie na rozvrhové okienko 
používateľom s rolou študent v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať 
nasledovne: 
1. Ak používateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 
2. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne množinu štúdií existuje interval pre predzápis 
alebo doplňujúci zápis alebo pre prihlasovanie/odhlasovanie na rozvrh a aktuálny dátum je mimo 
daného intervalu, tak akcie nie je povolená. 
3. Ak rozvrhové okienko nie je určené pre študijnú skupinu podľa spôsobu výučby, ktorá 
zodpovedá štúdiu študenta a centrálny parameter Rozvrh.prihlasovanie.student.studijnaSkupina nie 
je na príslušnej fakulte/univerzite nastavený a pre príslušného študenta hodnotu vyhodnotí záporne 
alebo 
4. ak počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na okienko je rovný počtu prihlásených študentov, 
tak akcia nie je povolená. 
5. Inak študent sa môže prihlásiť na príslušné rozvrhové okienko. 
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Pri prihlasovaní na rozvrh hodín systém sleduje aj zodpovedajúci skutočný rozsah predmetu 
zodpovedajúceho spôsobu výučby (prednáška, cvičenie, ...) v prípade, že typ rozsahu je hodín za 
týždeň t.j. ak napr. predmet ÚMV/ALG1a/08 má rozsah 4h prednášky a 2h cvičenie (4P+2C) 
a k danému predmetu existujú rozvrhové okienka 2h prednášky + 2h prednášky (rozdelená 4h 
prednáška) a 6 krát 2h cvičenie (pre rôzne študijné skupiny), tak systém študenta upozorňuje na 
koľko hodín sa musí prihlásiť a nedovolí sa prihlásiť na viac hodín príslušného spôsobu výučby 
(študent sa nemôže prihlásiť na viac hodín napr.: cvičení ako má v skutočnosti predmet, čiže 
v tomto prípade len na jedno cvičenie). Z daného dôvodu je dôležité, aby pri rozvrhovaní 
jednotlivých predmetov a pri rôznom delení a spájaní rozvrhových okienok bol zachovaní skutočný 
rozsah predmetu na ktorý je potrebné sa prihlásiť, aby to zodpovedalo skutočnému rozsahu 
predmetu. Ak je predmet iného rozsahu ako hodín za týždeň (hodín za semester, dní za semester), 
tak je zložité zistiť na koľko rozvrhových okienok by sa mal študent prihlásiť vzhľadom na to, že 
rozvrh sa vytvára v hodinovej dotácií a záleží od pravidelnosti príslušného rozvrhového okienka 
(blokovo, jednorázovo, ...). Počet rozvrhových okienok, kde skutočný rozsah nie je typu rozsahu 
hodín za týždeň, musí odkontrolovať a zabezpečiť správnosť prihlásenia vyučujúci predmetu alebo 
administrátor štúdia.  

5.6 Prihlasovanie na záverečné práce 
Témy záverečných prác sú vypisované na strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu. Zaviesť 

novú prácu môže ľubovoľný používateľ, ktorý je vyučujúcim (na stredisku, kde má zaevidovaný 
pracovný pomer) alebo má rolu administrátora záverečných prác na príslušnom stredisku. Pre 
zaevidovanie práce je potrebné minimálne vyplniť zaradenie témy t.j. na ktorej fakulte, stredisku 
v ktorom akademickom roku je vypísaná téma, aký je jej typ (bakalárska, magisterská, ...) 
a samotný názov témy. Ďalšie vlastnosti, ktoré je možné zadať sú cieľ, anotácia práce, literatúra, 
kľúčové slová. Niektoré atribúty témy môžu ovplyvniť možnosť prihlasovania na tému prípad, že sa 
študent sám prihlasuje. Možnosť prihlásenia študentom môže ovplyvniť zaevidovaný počet 
študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na tému, určenie, pre koho je tému určená (pre študijný odbor, 
program, podprogram) a samotný typ práce určuje stupeň štúdia, pre ktorý je téma určená.  

Prihlasovanie študenta na záverečnú prácu môže byť vykonané z viacerých pohľadov. 
Administrátor štúdia môže priradiť ľubovoľnému študentovi ľubovoľnú tému záverečnej práce, 
pokiaľ na téme nie je vybraný alebo akceptovaný nejaký študent. Nie je žiadne dátumové, kapacitné 
obmedzenie a ani obmedzenie určenia pre koho je téma vypísaná. Podobne aj administrátor 
záverečných prác na stredisku alebo vyučujúci, ktorý vypísal tému, môže na prácu priradiť 
ľubovoľného študenta bez akýchkoľvek obmedzení. Z pohľadu záverečnej práce nie je obmedzujúci 
ani prípad, že na téme už je nejaký študent. Systém umožňuje riadiť možnosť prihlásenie študenta 
na tému t.j. kedy a akú prácu si môže študent sám vybrať a teda prihlásiť sa na ňu. Aj podľa toho, 
z akej úrovne bol študent zaradený na tému, sa môže študent voči téme nachádzať v niekoľkých 
stavoch. Existuje príznak, ktorý hovorí o tom, či bol študent vybraný na tému záverečnej práce. 
Príznak sa nastavuje na hodnotu A v prípade že študent bol vybratý vyučujúcim alebo 
administrátorom štúdia t.j. že si tému nevyberal študent sám ale bol vybratý. V rámci jednej témy 
môže byť viac vybraných študentov. Druhý príznak pri študentovi na téme je o potvrdení, ktorý 
hovorí o tom či daný študent bol akceptovaný (potvrdený) na príslušnej téme. V rámci jednej témy 
môže byť len jeden potvrdený študent. Ak pridáva študenta na tému vyučujúci, tak sa študent 
automaticky stáva potvrdený, pričom má možnosť akceptovať ľubovoľného študenta alebo zrušiť 
akceptáciu. Keď si študent vyberá tému, tak nie je ani vybraný a ani potvrdený.  

Študent sa môže prihlásiť na tému záverečnej práce (vybrať si tému) iba počas dátumovej 
akcie prihlasovanie na záverečné práce t.j. študent si môže vybrať tému iba ak existuje dátumový 
interval prihlasovania na záverečné práce na fakulte, ktorá spravuje jeho štúdium, prípadne ak jeho 
štúdium patrí do množiny štúdií, pre ktoré je povolená dátumová akcia. Študent si môže počas 
daného obdobia zapísať tému z akademického roku, pre ktorý je povolená daná dátumová akcia. 
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Počet záverečných tém, na ktoré sa môže študent prihlásiť je možné ovplyvniť centrálnym 
parametrom na úroveň fakulty/univerzity. Ak nie je parameter ZaverecnePrace.pocet nastavený, tak 
si študent v princípe môže zapísať ľubovoľný počet záverečných prác. Ak je parameter nastavený, 
tak sa študent na príslušnej fakulte/univerzite, ktorá spravuje jeho štúdium, môže prihlásiť iba na 
definovaný počet tém záverečných prác (na úrovni fakulty/univerzity je možné systémovo 
obmedziť, že študent si vyberie maximálne jednu prácu). Ak sa študent podľa dátumovej akcie 
a podľa centrálneho parametra môže prihlásiť na záverečnú tému, tak má na výber iba témy, 
ktorých podľa typu práce, stupeň štúdia zodpovedá stupňu jeho štúdia. Ak je práca bližšie 
špecifikovaná pre aký odbor, študijný program alebo podprogram je určená, tak si študent môže 
vybrať iba takú tému, ktorej určenie zodpovedá štúdiu študenta t.j. ak je práca určená pre odbor 
učiteľstvo akademických predmetov, tak takú prácu si nezapíše študent študijného programu Ib – 
Informatika, ktorý je v odbore informatika alebo aj je práca určená pre odbor učiteľstvo 
akademických predmetov a navyše podprogram matematika, tak si ju môže zapísať iba študent 
študijného programu, ktorý je v rámci daného podprogramu. Študent si nemôže vybrať iba tému na 
ktorej nie je vybraný alebo potvrdený študent t.j. zrejme bola práca študentovi pridelená alebo už 
vyučujúci potvrdil nejakého študenta a na takej téme nemôže prebiehať súťaž študentov. Ak je na 
téme zadefinovaný maximálny počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na príslušnú tému, tak 
študent nemôže prekročiť daný počet (do počtu sú započítaní všetci študenti na téme, bez ohľadu na 
to, či sú vybratí alebo potvrdení). Algoritmicky môžeme prihlásenie na tému záverečnej práce 
používateľom s rolou študent v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať 
nasledovne: 
6. Ak používateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 
7. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne množinu štúdií existuje interval pre prihlásenie na 
záverečné práce a aktuálny dátum je mimo daného intervalu, tak akcie nie je povolená. 
8. Ak centrálny parameter ZaverecnePrace.pocet je na príslušnej fakulte/univerzite nastavený 
a pre príslušného študenta hodnotu vyhodnotí záporne (je už prihlásený na definovaný počet prác), 
tak akcia nie je povolená. 
9. Ak téma nie je vypísaná pre odbor, študijný program alebo podprogram, ktorý zodpovedá 
štúdiu študenta alebo 
10. ak na téme je vybratý alebo potvrdený študent alebo 
11. ak počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na tému je rovný počtu prihlásených študentov, tak 
akcia nie je povolená. 
12. Inak študent sa môže prihlásiť na príslušnú tému záverečnej práce. 

 Študent si nemôže odobrať tému, ktorá mu bola pridelená t.j. študent je vybratý a ani takú 
tému, na ktorej je potvrdený. Ak by dátumová akcia povoľovala pridávanie/odoberanie záverečných 
prác, tak študent sa nemôže odhlásiť (odobrať tému), na ktorej má zaevidované hodnotenie.  

5.7 Prihlasovanie na predmety štátnych skúšok 
Štátne skúšky sú špeciálnym prípadom hodnotenia, a preto sú aj samostatne administrované. 

Základným predpokladom, aby bolo možné prihlásiť študenta na predmet štátnej skúšky, je 
existencia termínu štátnej skúšky. Termíny štátnych skúšok sú v správe administrátora štátnych 
skúšok. Pod termínom štátnej skúšky chápeme definované obdobie v príslušnom akademickom 
roku dané dátumom od a do (termín štátnej skúšky môže byť aj jednodňové obdobie), v ktorom 
bude prebiehať skúšanie spravidla z viacerých predmetov štátnej skúšky. Pri definovaní termínu 
štátnej skúšky je možné určiť niekoľko obmedzení, ktoré ovplyvňujú prihlasovanie študentov na 
jednotlivé termíny. Typ štátnej skúšky (používateľský číselník t.j. za obsah zodpovedá lokálny 
administrátor) nesie informáciu, pre aký typ štúdia je určený (jednoodborové, učiteľské, ... štúdium) 
t.j. na príslušný typ termínu je možné prihlásiť iba študentov, ktorých štúdium je príslušného typu. 
Pri definovaní  termínu je možné určiť do akého dátumu sa môžu študenti prihlásiť/odhlásiť na 
daný termín štátnej skúšky. Termín štátnej skúšky je možné presnejšie určiť, pre aké študijné 
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programy je určený t.j. študent sa môže prihlásiť iba na termíny, ktoré nie sú určené pre konkrétne 
študijné programy alebo štúdium študenta zodpovedá študijným programom termínu. 
Upozorňujeme, že na termín štátnej skúšky je možné prihlásiť iba na predmety, ktoré sú zaradené 
v časti študijného plánu štátne skúšky (do danej časti je možné pridať iba predmety, ktoré sú typu 
predmet štátnej skúšku a obhajoba záverečnej práce). Ďalšia skutočnosť, ktorá môže ovplyvniť, či 
je možné študenta prihlásiť z predmetu na termín štátnej skúšky, je počet prihlásení z daného 
predmetu. Podobne ako pri hodnotení bežného predmetu, aj predmety štátnych skúšok sú 
obmedzené definovaným počtom termínov a teda aj možností prihlásiť sa z predmetu na termín 
štátnej skúšky. Ak existuje prihlásenie z predmetu na nejaký termín štátnej skúšky, tak kým nie je 
zaevidované hodnotenie, ktoré nie je konečné, tak nie je možné na daný predmet zaevidovať 
prihlásenie na termín štátnej skúšky t.j. z jedného štátnicového predmetu môže študent získať iba 
jedno konečné hodnotenie (A - E).   

Prihlasovanie na termín štátnych skúšok je možné vykonať z troch pohľadov. Administrátor 
štátnych skúšok môže na zaevidovaný termín prihlásiť študenta bez ohľadu na vlastné atribúty 
termínu štátnej skúšky t.j. nie obmedzovaný dátumami na prihlasovanie/odhlasovanie, obmedzenie 
počtu študentov na termíne, a môže prihlásiť na termíny ľubovoľného akademického roku a na 
predmet z časti študijného plánu štátne skúšky z ľubovoľného akademického roku t.j. akademický 
rok termínu a študijného plánu môže byť rôzny. Podobne aj administrátor štúdia môže vybratého 
študenta v prípade, že existuje termín štátnej skúšky, ktorý je určený danému študentovi podľa 
študijného programu jeho štúdia, prihlásiť na ľubovoľný predmet z časti študijného plánu štátne 
skúšky, bez ohľadu na akademický rok a obmedzenia termínu. Prihlasovanie na termín štátnej 
skúšky študentom je obmedzované vlastnými atribútmi termínu štátnej skúšky. Ak existuje termín 
štátnej skúšky, ktorý je k dispozícií pre jeho štúdium (typ štúdia študenta zodpovedá typu štúdia 
štátnej skúšky (typ štátnej skúšky je definovaný pre konkrétny typ štúdia napr.: magisterská štátne 
skúška pre jednoodborové štúdium), prípadne termín má definované pre aké študijné programy je 
určený a teda zodpovedá študijnému programu štúdiu študenta), tak obmedzenia ktoré môžu 
zakázať prihlásenie študenta na termín sú prihlasovanie/odhlasovanie do dátumu. Algoritmicky 
môžeme prihlásenie na predmet štátnej skúšky na termín používateľom s rolou študent v zmysle 
všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať nasledovne: 
1. Ak používateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 
2. Ak termín štátnej skúšky nie je vypísaný pre typ štúdia, ktorý zodpovedá typu štúdia študenta 
alebo 
3. ak termín je bližšie špecifikovaný pre určité študijné programy, ktoré nezodpovedajú štúdiu 
študenta alebo 
4. ak prihlasovanie/odhlasovanie na daný termín je menšie ako aktuálny dátum alebo 
5. ak k predmetu na ktorý sa študent hlási už existuje prihlásenie na nejaký termín a neexistuje 
hodnotenie alebo hodnotenie je konečné, tak akcia nie je povolená. 
6. Inak študent sa môže prihlásiť na príslušnú tému záverečnej práce. 

Ak by dátumy termínu povoľovali prihlásenie/odhlásenie z predmetov na príslušný termín, 
tak si študent nemôže  odobrať predmet, na ktorom je zaevidované hodnotenie. Odobrať predmet si 
nemôže ani v prípade, že je zaevidované, že hodnotenie z daného predmetu študentovi bolo uznané. 
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