
Spustenie zostavy na podporu akreditácie 
Obrázková pomôcka na využitie nástrojov (reporty - výstupné zostavy) na podporu akreditácie v AIS. 

 

1) Vyberte a spustite aplikáciu  RPZS003 Reporty, výstupné zostavy 

 

Obrázok 1: Spustenie aplikácie RPZS003 z menu AIS 

 

2) Rozbaľte dostupné Datové zdroje (výstupné zostavy) v ľavej časti obrazovky a zvoľte zostavu. 

 

Obrázok 2: Výstupné zostavy pre podporu akreditácie 



 

3) Pravým tlačidlom myši označte zostavu na pravej strane obrazovky a v menu  alebo kliknutím na 

šípku vedľa panáčika na lište vyberte voľbu  Spustenie. 

 

Obrázok 3: Spustenie zostavy a voľby parametrov z menu 

 

Obrázok 4: Spustenie zostavy a voľby parametrov z lišty 

 

 

 

 



4) Otvorí sa okno RPZS006 Spustenie zostavy  a dialógové okno RPZS009 Spracovanie parametrov bez 

možnosti výberu predvolených hodnôt v poliach. Do poľa Fakulta napíšte len skratku fakulty, FM,  

FMFI,  FTVŠ  a  podobne, aj s diakritikou ...  

 

 
 

Obrázok 5: Doplnenie parametrov zostavy 

 

Poznámka: Uvedený príklad (PF UIPŠ) nie je dobrý - ak zadáme napr. FM UK, systém vygeneruje 

prázdny report bez upozornenia, že nebol zadaný dobrý výber. 

 

Obrázok 6: Vygenerovaný prázdny report 



Pole Skratka št. programu môžete nechať predvyplnené %, čo znamená všetky, alebo zvoliť skratku 

príslušného ŠP. Pri Akademickom roku, ktorý už skončil, odporúčame zadať do poľa K dátumu  31.8. 

príslušného roka. Nepoužite predvyplnený dátum. 

Po doplnení parametrov stlačte modré tlačidlo OK. Dialóg sa zavrie. 

 

 

5) Po uzavretí dialógu vyberte formát výstupu, napr.  xls  (pdf) v poli Formát výstupu. 

 

Obrázok 7: Výber formátu výstupu 



6) Report (výstupnú zostavu) s nadefinovanými parametrami napokon vygenerujte stlačením šípky pri 

panáčikovi pod tlačidlom OK. V ponuke sú dve možnosti:  Náhľad  alebo Uložiť ako ...  

 

Obrázok 8: Vygenerovanie reportu 

 

Systém začne generovať výstup. V dialógovom okne Potvrdenie  potvrďte, že chcete pokračovať. 

 

Obrázok 9: Dialógové okno pri generovaní reportu 



 

Obrázok 10: Možnosť report zobraziť alebo uložiť 

Výstup je vygenerovaný, systém Vám v dialógu ponúka otvorenie a zobrazenie alebo uloženie reportu. 

 

7) Report sa otvoril v aplikácii MS Excel a je editovateľný a ďalej spracovateľný. V tomto reporte sú 

skratky študijných programov, ktoré možno ďalej využiť napr. na vyplnenie poľa Skratka št. 

programu. 

 

Obrázok 11: Report (výstupná zostava) s počtom študentov na jednotlivých ŠP  


