
© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2007 – 2010 

 

 

 

 

 

 

Metodická príručka zavádzania AiS2 

Príručka správcu systému  

Popis aplikácií 

Parametrizácia systému 

Algoritmizácia procesov AiS2 
 

 



 

 

 

Akademický informačný systém AiS2 

Verzie 

 

Číslo verzie Stručný popis zmien 

verzia 3.0 

október 2010 

Doplnené častí Poplatky, Dotazník, Správa šablón, Zapisovanie predmetov do 

zápisných listov, doplnenie časti Ubytovanie 

 
 



 

 

 

Akademický informačný systém AiS2 

 

Obsah 

 

1 AIS2 ............................................................................................................................................................ 2 

2 ZÁKLADNÉ POJMY, FUNKCIE, ROLY ............................................................................................. 3 

2.1 ZÁKLADNÉ POJMY................................................................................................................................... 3 
2.2 FUNKCIE A ICH SPRÁVA .......................................................................................................................... 4 
2.3 ROLY A ICH SPRÁVA ............................................................................................................................... 5 

3 ČLENENIE PORTÁLU, SUBSYSTÉMY, POPIS APLIKÁCIÍ .......................................................... 8 

3.1 SPRÁVA SYSTÉMU ................................................................................................................................... 9 
3.1.1 Rozdelenie SS na aplikácie ........................................................................................................... 9 
3.1.2 Základné roly pre SS .................................................................................................................... 9 
3.1.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre SS .............................................................. 9 

3.2 SPRÁVA POUŢÍVATEĽOV ....................................................................................................................... 14 
3.2.1 Rozdelenie SP na aplikácie ......................................................................................................... 14 
3.2.2 Základné roly pre SP .................................................................................................................. 14 
3.2.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre SP ............................................................ 15 

3.3 SPRÁVA ČÍSELNÍKOV ............................................................................................................................. 17 
3.4 ĽUDSKÉ ZDROJE .................................................................................................................................... 18 

3.4.1 Rozdelenie LZ na aplikácie ........................................................................................................ 18 
3.4.2 Základné roly pre LZ .................................................................................................................. 18 
3.4.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre LZ ........................................................... 18 
3.4.4 Poplatky ...................................................................................................................................... 19 

3.4.4.1 Základné pojmy, administrácia poplatkov .............................................................................................. 19 
3.4.4.2 Administrácia poplatkov......................................................................................................................... 21 
3.4.4.3 Sklad platieb ........................................................................................................................................... 22 
3.4.4.4 Poplatky, predpisy a platby osoby .......................................................................................................... 23 

3.5 PRIJÍMACIE KONANIE ............................................................................................................................ 25 
3.5.1 Rozdelenie PK na aplikácie ........................................................................................................ 25 
3.5.2 Základné roly pre PK .................................................................................................................. 26 

3.6 EVIDENCIA ŠTÚDIA ............................................................................................................................... 27 
3.6.1 Rozdelenie ES na aplikácie ........................................................................................................ 27 
3.6.2 Základné roly pre ES .................................................................................................................. 28 
3.6.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ES ........................................................... 30 
3.6.4 Záverečné práce v AiS2 .............................................................................................................. 32 

3.6.4.1 Číselníky pre záverečnú prácu ................................................................................................................ 33 
3.6.4.2 Záverečná práca na fakulte/univerzite .................................................................................................... 34 
3.6.4.3 Zadanie záverečnej práce ........................................................................................................................ 36 
3.6.4.4 Záverečná práca ...................................................................................................................................... 37 
3.6.4.5 Ţivotný cyklus záverečnej práce ............................................................................................................ 38 
3.6.4.6 Popis vybraných akcií ............................................................................................................................. 40 

3.6.5 Priebeţné hodnotenie .................................................................................................................. 43 
3.6.5.1 Dôvod priebeţného hodnotenia .............................................................................................................. 43 
3.6.5.2 Evidencia priebeţného hodnotenia ......................................................................................................... 44 
3.6.5.3 Priebeţné hodnotenie v evidencii hodnotenia ......................................................................................... 45 
3.6.5.4 Evidencia priebeţného hodnotenie v aplikáciách ................................................................................... 45 

3.7 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ........................................................................................................................... 49 
3.7.1 Rozdelenie ST na aplikácie ........................................................................................................ 49 
3.7.2 Základné roly pre ST .................................................................................................................. 50 
3.7.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ST ........................................................... 50 

3.8 ROZVRH ................................................................................................................................................ 56 
3.8.1 Rozdelenie RH na aplikácie........................................................................................................ 56 
3.8.2 Základné roly pre RH ................................................................................................................. 57 
3.8.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre RH ........................................................... 57 

3.9 UBYTOVANIE ........................................................................................................................................ 61 
3.9.1 Rozdelenie UB na aplikácie........................................................................................................ 61 
3.9.2 Základné roly pre UB ................................................................................................................. 61 
3.9.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre UB ........................................................... 62 



 

 

 

Akademický informačný systém AiS2 

3.9.3.1 Bodovacie kritéria ţiadostí o ubytovanie, prideľovanie bodov na základe hodnoty ............................... 63 
3.9.3.2 Ţiadosť o ubytovanie, stavy ţiadostí o ubytovanie ................................................................................. 66 
3.9.3.3 Evidencia ubytovania ............................................................................................................................. 68 
3.9.3.4 Evidencia poplatkov za ubytovanie ........................................................................................................ 69 
3.9.3.5 Vyhľadanie ubytovania, kontrola ubytovaných ...................................................................................... 70 

3.10 ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM ............................................................................................................. 71 
3.10.1 Rozdelenie AS na aplikácie ........................................................................................................ 71 
3.10.2 Základné roly pre AS .................................................................................................................. 71 
3.10.3 Dotazník ..................................................................................................................................... 71 

3.10.3.1 Administrácia, definovanie dotazníka .................................................................................................. 71 
3.10.3.2 Vytvorenie dotazníka ............................................................................................................................ 72 
3.10.3.3 Aktivovanie dotazníka .......................................................................................................................... 73 
3.10.3.4 Vyplnenie dotazníka ............................................................................................................................. 73 
3.10.3.5 Vyhodnotenie dotazníka ....................................................................................................................... 74 
3.10.3.6 Číselníky pre dotazník .......................................................................................................................... 74 
3.10.3.7 Administrácia dotazníka v aplikácií ..................................................................................................... 75 
3.10.3.8 Vyplnenie dotazníka v aplikácií ........................................................................................................... 78 

4 PARAMETRIZÁCIA SYSTÉMU ......................................................................................................... 79 

4.1 DÁTUMOVÉ AKCIE ................................................................................................................................ 82 
4.2 SPRÁVA ŠABLÓN ................................................................................................................................... 86 

5 ALGORITMIZÁCIA PROCESOV ...................................................................................................... 88 

5.1 PRIHLASOVANIE NA TERMÍNY HODNOTENIA ......................................................................................... 88 
5.2 UDEĽOVANIE HODNOTENIA .................................................................................................................. 90 
5.3 VÝPOČET PRIEMERU ............................................................................................................................. 92 
5.4 ZAPISOVANIE PREDMETOV DO ZÁPISNÝCH LISTOV ................................................................................ 93 

5.4.1 Pridať predmet zo študijného plánu ............................................................................................ 96 
5.4.2 Pridať predmet z ponuky predmetov .......................................................................................... 96 
5.4.3 Pridať dovezený predmet ............................................................................................................ 96 
5.4.4 Pridať neabsolvovaný zapísaný predmet .................................................................................... 96 
5.4.5 Pridať odporúčaný predmet ........................................................................................................ 97 
5.4.6 Parametre zápisu predmetov ....................................................................................................... 97 

5.4.6.1 Počet kreditov zapísaných predmetov .................................................................................................... 97 
5.4.6.2 Opakovaný zápis absolvovaného predmetu ............................................................................................ 97 
5.4.6.3 Opakovaný zápis neabsolvovaného predmetu ........................................................................................ 98 
5.4.6.4 Zápis predmetov splnených prerekvizít .................................................................................................. 98 
5.4.6.5 Zápis vylučujúcich predmetov ................................................................................................................ 98 
5.4.6.6 Zápis predmetov zo stupňa štúdia študenta ............................................................................................ 99 
5.4.6.7 Parametre zápisu predmetov ................................................................................................................... 99 

5.4.7 Kontrola zápisného listu – administratívny zápis ..................................................................... 100 
5.4.8 Dokumenty spojené so zápisom, štúdiom ................................................................................. 101 
5.4.9 Vzhľad pouţitie a funkčnosť dialógov pridania predmetu ....................................................... 103 

5.5 PRIHLASOVANIE NA ROZVRH .............................................................................................................. 104 
5.6 PRIHLASOVANIE NA ZÁVEREČNÉ PRÁCE .............................................................................................. 106 
5.7 PRIHLASOVANIE NA PREDMETY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK ........................................................................... 107 

6 AKADEMICKÝ ROK V AIS2 ............................................................................................................ 109 

6.1 PRIJÍMACIE KONANIE .......................................................................................................................... 109 
6.2 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ......................................................................................................................... 109 
6.3 ROZVRH .............................................................................................................................................. 110 
6.4 UBYTOVANIE ...................................................................................................................................... 110 
6.5 EVIDENCIA ŠTÚDIA ............................................................................................................................. 111 
6.6 SPRÁVA POUŢÍVATEĽOV ..................................................................................................................... 111 
6.7 SPRÁVA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ............................................................................................................. 112 
6.8 ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM ................................................................................................................ 112 

 
 

 

 

 



 

 

 

Akademický informačný systém AiS2 

 



  

 

AiS2 

Akademický informačný systém  2 

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 pouţívateľov počnúc od neautorizovaného 

prístupu, uchádzača, cez študenta aţ po absolventa, pre všetkých zamestnancov, vyučujúcich 

a oprávnených pouţívateľov. 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 moţnosti, 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 pouţívanie.  

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 môţu viesť k prístupom pre jednotlivých pouţívateľov 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 pouţívanie. Cieľom je aj 

vysvetliť rôzne činnosti a procesy, akým spôsobom je môţe obmedziť alebo ovplyvniť vykonanie 

niektorých akcií. 

 Jednotlivé časti danej príručky vznikali postupne a boli spracovávané ako samostatné časti 

a aj preto je moţné kapitoly vnímať samostatne. Aj z toho hľadiska sa niektoré informácie opakujú 

a sú pouţité 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 pouţívanie je nutné chápať pouţívané 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 aţ 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).  

 Subsystém – jednotlivé aplikácie AiS2 sú logicky začlenené do jednotlivých častí, ktoré sú 

zobrazované ako hlavné menu AiS2 v ľavej časti záloţky AiS2, ktoré umoţňujú zobraziť 

aplikácie daného subsystému. Pouţívateľovi AiS2 sú zobrazované tie subsystémy, v ktorých má 

povolenú aspoň jednu aplikáciu. Menu AiS2 je zobrazované aţ po prihlásení do AiS2. 

 Aplikácia – samostatné okno (tzv. okno aplikácie), ktoré sa zobrazí po vybratí konkrétnej 

aplikácie z ľubovoľného subsystému. Pouţívateľ v rámci jedného prihlásenia do AiS2 môţe 

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 pouţívanie prihláseného pouţívateľa v rámci spustenej (otvorenej) aplikácie. 

Ak pouţívateľ nemá spustenú ţiadnu aplikáciu a je prihlásený do portálu AiS2, po určitom čase 

nepouţívania aplikácií AiS2, systém odhlási daného pouţívateľa. 

 Kód aplikácie – kaţdá aplikácia má jednoznačný kód, ktorý je zobrazený aj na portály pre 

názvom aplikácie (napr.: SSSP003 – Správa pouţívateľov). Po spustení aplikácie je tento kód 

zobrazovaný v ľavom hornom rohu okna aplikácie. Kód aplikácie slúţi 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 pouţívateľ 

moţnosť zadať kód aplikácie, ktorý chce spustiť a na základe daného kódu mu portál spustí 

poţadovanú aplikáciu, ak taká existuje a daný pouţívateľ je oprávnený danú aplikáciu pouţívať.  

 Kód obrazovky – kaţdé okno, ktoré je zobrazované z ľubovoľnej aplikácie má tzv. kód 

obrazovky, ktorý je jednoznačný v rámci celého AiS2 a slúţi 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 (AiS2 číselník), ktorý slúţi pre 

začlenenie rôznych funkcií, ktoré majú na rôznych inštaláciách, fakultách, ... rôzne názvy, ale 

v rámci významu zodpovedajú jednej poloţke (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 pouţíva). 

 Funkcia – číselník, za ktorý zodpovedá inštalácia (pouţívateľský číselník), ktorý slúţi na 

definovanie funkcií danej inštalácie, aby na príslušnej inštalácií boli osobám pridelené správne 

pomenované skutočné funkcie (dekan fakulty, vedúci študijného oddelenia, ...). Funkcia sa 

viaţe k osobe (funkcia sama o sebe nehovorí nič o prístupe pouţívateľa do AiS2) a je to výraz, 

ktorý sa zobrazuje v rámci prezentácie vytvorenej v AiS2. 

https://ais2.xxx.sk/
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 Rola - číselník, za ktorý zodpovedá zodpovedný riešiteľ (AiS2 číselník), ktorý slúţi na 

definovanie prístupu pouţívateľa na jednotlivé aplikácie AiS2 (podľa toho, aké pouţívateľ má 

roly, tak má povolené príslušné aplikácie AiS2 menu). 

2.2 Funkcie a ich správa 

Funkcia je viazaná k osobe, ktorá je zavedená v AiS2. Funkcia osoby nehovorí priamo nič 

o právach pouţívateľa, ktorý zodpovedá danej osobe v rámci AiS2. V princípe osoba môţe mať 

niekoľko funkcií a z príslušnej osoby nie je vytvorený pouţívateľ. Funkcia slúţi pri zobrazovaní 

osoby v prezentácií a na základe funkcie môţu byť pouţívateľovi, ktorý zodpovedá danej osobe, 

pridelené príslušné role, ktoré sú definované v profile príslušnej funkcie.  

Individuálny prístup na prideľovanie funkcií jednotlivým osobám je moţný pomocou 

aplikácie, ktorá riadi osoby,  LZ001 – Evidencia osôb, zamestnaneckých pomerov, funkcií, ... 

v subsystéme Ľudské zdroje. Pre jednotlivé osoby je moţné, pri aktualizácií v záloţke Funkcie, 

pridávať, aktualizovať, odoberať funkcie. Táto moţnosť je určená predovšetkým personalistom, 

keďţe je to pohľad na osobu a jej funkcie. 

Funkcie sú pouţívateľským číselníkom, čiţe je moţné vytvárať, aktualizovať, odoberať 

funkcie v aplikácií SSSC002 – Správa číselníkov v subsystému Správa číselníkov.  

Funkcie je moţné spravovať aj pomocou aplikácie SSSP020 – Správa rolí pouţívateľov, 

funkcií AiS2 v subsystéme Správa pouţívateľov, záloţka Štruktúra funkcií. Aplikácia je 

sprístupnená pouţívateľovi, ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 

45 – správa funkcií AiS2. Táto aplikácia je práve určená správcom AiS2 na jednotlivých 

inštaláciách a umoţňujú 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 záloţke Štruktúra funkcií (Obrázok 1) je moţné zobraziť si jednotlivé druhy funkcií a ich 

profily t.j. aké roly by mali byť priradené pouţívateľovi, ktorý dostane funkciu daného druhu. 

V ďalšej časti je moţné zobraziť, ktoré funkcie sú nadefinované pre jednotlivé druhy funkcií, 

pridať, aktualizovať, odobrať príslušnú funkciu. Pre jednotlivé funkcie je moţné definovať profil 

danej funkcie, pričom je moţné vyuţiť profil druhu funkcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 – Štruktúra funkcií, aplikácia SSSP020 
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V záloţke Funkcie (Obrázok 2) je moţné k nadefinovaným funkciám pridávať, aktualizovať, 

odoberať osoby t.j. mám moţnosť 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 pouţívateľ na základe profilu danej funkcie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Roly a ich správa 

Rola je viazaná k pouţívateľovi, ktorý vzniká na základe osoby. Jednotlivé roly oprávňujú 

pouţívateľa vyuţívať aplikácie AiS2. Roly pouţívateľ nemusí získavať na základe funkcie a nie 

kaţdá rola musí byť definovaná v profile nejakej funkcie.  

Rozlišujeme dva typy rolí: 

 Dynamické – pouţívateľ 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 – pouţívateľ ich získava priamym priradením konkrétnej role, ktorá je vţdy viazaná na 

nejakú organizačnú jednotku. Systém neupozorňuje na nesprávne pridelené roly (na nesprávnu 

organizačnú jednotku), ale nemusí viesť k ţelanému prístupu. Systém nemôţe overiť správnosť 

vybranej organizačnej jednotky (nedá sa povedať, ţe predmety môţu vypisovať len katedry, 

vlastnosť organizačnej jednotky nevyplýva z typu organizačnej jednotky). Ak dám pouţívateľovi 

rolu administrátor ponuky predmetov na organizačnú jednotku napr.: dekanát nejakej fakulty, tak 

tá rola pouţívateľa oprávňuje spustiť aplikáciu pre tvorbu ponuky predmetov, ale ak dekanát 

nebude mať definované, ţe zabezpečuje výučbu aby bolo moţné tvoriť ponuku predmetov, tak 

takáto rola v podstate nebude viesť k danej činnosti.  

Individuálny prístup na prideľovanie rolí jednotlivým pouţívateľom je moţný pomocou 

aplikácie, ktorá riadi existujúcich pouţívateľov,  SSSP005 – Správa existujúcich pouţívateľov 

v subsystéme Správa pouţívateľov. Pre jednotlivých pouţívateľov je moţné, pri aktualizácií 

v záloţke Roly, pridávať, aktualizovať, odoberať roly či uţ individuálne alebo na základe funkcie, 

Obrázok 2 – Funkcie, aplikácia SSSP020 



 

 

Základné pojmy, funkcie, roly 

Akademický informačný systém  6 

ktorú má daná osoba, z ktorej bol vytvorený pouţívateľ. Táto moţnosť je určená predovšetkým 

lokálnym administrátorom, keďţe je to pohľad pouţívateľ a jeho roly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roly je moţné spravovať aj pomocou aplikácie SSSP020 – Správa rolí pouţívateľov, funkcií 

AiS2 v subsystéme Správa pouţívateľov, záloţka Roly (Obrázok 4). Aplikácia je sprístupnená 

pouţívateľovi, ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 45 – správa 

funkcií AiS2. Táto aplikácia je práve určená správcom AiS2 na jednotlivých inštaláciách 

a umoţňujú hromadnú správu aj rolí. V porovnaní s aplikáciou v správe pouţívateľov, je to pohľad 

cez roly a jej pouţívateľov (ktorí pouţívatelia majú zvolenú rolu). Pre jednotlivé zobrazené roly je 

moţné pridávať, aktualizovať, odoberať pouţívateľov t.j. mám moţnosť prehľadu pouţívateľov, 

ktorí majú zvolenú rolu a následne pridať danú rolu ďalšiemu pouţívateľovi, aktualizovať rolu 

konkrétnemu pouţívateľovi, odobrať pouţívateľa z danej roly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daná aplikácia má aj záloţku Prístup k aplikáciám (Obrázok 5), ktorá slúţi na prehľad 

subsystémov (aj plánovaných), v rámci nich prehľad aplikácií a pre ne zoznam rolí, ktoré môţu 

pouţívať danú aplikáciu. Záloţka má správcu AiS2 informovať, aké roly sú potrebné, aby 

Obrázok 3 – Aktualizácia pouţívateľa, aplikácia SSSP005  

Obrázok 4 – Roly, aplikácia SSSP020 
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pouţívateľ mohol pouţívať konkrétnu aplikáciu, a zároveň slúţi 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 moţné upraviť podľa lokálnych 

poţiadaviek lokálnymi správcami. Zodpovedný riešiteľ má na starosti moţnosť parametrizovať 

tento portál a riadi základnú časť portálu, ktorá slúţi na samotnú prácu s AiS2 (základné poloţky 

menu pre spúšťanie aplikácií – záloţka AiS2). Práca s AiS2 spočíva v pouţívaní aplikácií, ktoré 

mám k dispozícií na portály v jednotlivých tzv. subsystémoch (Správa pouţívateľov, Prijímacie 

konanie, ...). Zodpovedný riešiteľ zodpovedá za sprístupnené subsystémy a aplikácie, ktoré je 

moţné pouţívať. Prístup k týmto aplikáciám je riadený pomocou rolí daného oprávneného 

pouţívateľa. 

Všetky aplikácie sú zoskupené do subsystémov na základe ich určenia k čomu slúţia 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 pouţívateľov 

 Správa číselníkov 

 Prezentácia 

 Ľudské zdroje 

 Prijímacie konanie 

 Evidencia štúdia 

 Študijné programy 

 Rozvrh 

 Ubytovanie 

 Administratívny systém  

 Reporty, zostavy 

 

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

prevádzke a má k danej aplikácii dostatočné roly. Systém zisťuje roly pouţívateľa po prihlásení 

(autorizácií).  
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3.1 Správa systému 

Správa systému (ďalej SS) slúţi 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 záloţiek portálu, ktoré sú v jeho správe. 

3.1.1 Rozdelenie SS na aplikácie 

 SSSA001 – Správa aplikácií  

 SSPR001 – Správa portálu – definovanie záloţiek 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 AiS2 - Moţnosť nastavenia všetkých parametrov AiS2 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 AiS2 pre celú univerzitu a teda aj centrálna správa 

parametrov, nakoľko niektoré sú spoločné). 

 44 - lokálny správca AiS2 portálu - Moţnosť tvorby záloţiek a menu záloţiek portálu a ich 

obsahu na lokálnej inštalácií. Rola sa prideľuje na úroveň univerzity inštalácie (existuje len jeden 

spoločný portál AiS2 pre celú univerzitu). 

 55 - lokálny správca systému AiS2 - Moţnosť 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 

Kaţdá inštalácia AiS2 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 pouţívateľa s rolou 44 (lokálny správca AiS2 

portálu), ktorý má k dispozícií aplikáciu na správu portálu (SSPR001), kde má moţnosť tvorby 

záloţiek a menu záloţiek portálu a ich obsahu na inštalácií. Portál (úvodná stránka AiS2) obsahuje 

informácie, ktoré sú voľne dostupné bez autorizácie a informácie, ktoré sú sprístupnené aţ po 
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prihlásení do systému. Vzhľad portálu a informácie na ňom je moţné spravovať pomocou aplikácie 

SSPR001 – Správa portálu v subsystéme Správa systému. Aplikácia je sprístupnená pouţívateľovi, 

ktorý má na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 44 – lokálny správca AiS2 

portálu. Táto aplikácia určená správcom AiS2 na jednotlivých inštaláciách. Inštalácia by mala mať 

aspoň jedného pouţívateľa s danou rolou pre prípad potreby úpravy informácií na portály, 

vytvorenie, prípadne zmazanie nových záloţiek portálu, ktorých obsah je v správe iba inštalácie 

(zodpovedný riešiteľ nezodpovedá za záloţky a ich obsah, ktoré sú editovateľné na inštalácií). Daný 

pouţívateľ vie upravovať iba záloţky, ktoré nie sú zodpovedným riešiteľom určené ako 

needitovateľné (záloţka AiS2, z ktorej sa spúšťajú jednotlivé aplikácie a záloţka O AiS2, ktorá 

slúţi na prezentáciu AiS2 a zobrazuje základné informácie o projekte). 

Portál obsahuje záloţky (horné menu – AiS2, O AiS2, ...) a jednotlivé záloţky sú členené na 

menu záloţiek. Kaţdá záloţka, menu záloţky má definované dve vlastnosti 

 Editovateľná – lokálny správca vie upravovať iba editovateľné poloţky. Needitovateľné poloţky 

spravuje zodpovedný riešiteľ. 

 Voľne prístupná – ak je poloţka voľne prístupná, tak je zobrazovaná na portály aj bez 

autorizácie. Po autorizácií sa pouţívateľovi na portály zobrazia aj poloţky, ktoré nie sú voľne 

prístupné, pričom prístup na dané poloţky je riadený navyše rolami t.j. ak poloţka nie je voľne 

prístupná, musím definovať pre aké roly bude poloţka zobrazovaná (minimálne autorizovaný 

prístup). 

Správa záloţiek, menu záloţiek, sa vyvolá na strome záloţiek, menu záloţiek portálu 

kliknutím pravého tlačidla – Pridať, Aktualizovať, Odobrať. 

Záloţky portálu je moţné aktualizovať v záloţke aplikácie Info (Obrázok 6), prístupnosť na 

roly v záloţke Roly. 

Menu záloţky je moţné aktualizovať v záloţke aplikácie Info, samotný obsah menu záloţky 

v záloţke Obsah (Obrázok 7), prístupnosť na roly v záloţke Roly. 

 

 

Systém je parametrizovaný na rôznych úrovniach. Presnejšia špecifikácia pouţívania 

parametrov na rôznych úrovniach a ich vplyv na správanie aplikácii je popísané v samostatnej 

kapitole (viď 4 Parametrizácia systému). Parametre systému podľa významu rozdeľujeme na 

nasledujúce typy: 

 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 slúţia na 

systémové zabezpečenie. Parametre slúţia na monitorovanie systému a na nastavenie systémových 

zdrojov, ktorých hodnoty zväčša nastavuje zodpovedný riešiteľ.    

Obrázok 6 – Info, aplikácia SSPR001 Obrázok 7 – Obsah, aplikácia SSPR001 
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 Statický parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnoty vyuţívajú jednotlivé aplikácie. 

Mnohé parametre sú potrebné, aby príslušné dialógy korektne fungovali. 

 Funkčný parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnota môţe ovplyvniť správanie 

niektorých aplikácií. Na základe zadefinovanej hodnoty sa môţe systém rozhodovať povolenie 

určitej činnosti, zobrazenie určitého hlásenia, ... Dané parametre spravidla nadobúdajú hodnotu 

A/N. 

 Parameter strediska – parametre, ktorých hodnoty vyuţívajú rôzne aplikácie a spravidla môţu 

nadobúdať rôzne hodnoty na jednotlivých strediskách, väčšinou takých, ktoré zabezpečujú výučbu. 

Nastavenie nebýva povinné, ale odporúčame nastaviť hodnoty vzhľadom k tomu, ţe slúţia ako 

preddefinované hodnoty na viacerých dialógoch. 

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 pouţívateľa s rolou 9 (správca parametrov AiS2), ktorý 

má k dispozícií aplikáciu na správu parametrov (SSPA001 - Obrázok 8). Upozorňujeme, ţe pre 

korektné správanie aplikácií je potrebné, aby bola nadefinovaná hodnota pre parameter č.3 - 

Install.orgJednotka.skratka.   

Ďalšími parametrami, ktoré odporúčame nastaviť sú parametre strediska, ktoré budú pouţité 

ako prednastavené hodnoty pri niektorých akciách v rámci evidencie štúdia. Na jednotlivých 

strediskách je moţné nastaviť počet dni, ktoré bude systém automaticky odpočítavať ako 

preddefinovanú hodnotu na prihlasovanie a odhlasovanie na vypísané termíny hodnotenia na 

príslušnom stredisku (80 - Prihlasovanie.Termin.pocetDni, 81 - Odhlasovanie.Termin.pocetDni). 

Ďalším parametrom strediska je počet študentov, ktorí sa môţu prihlásiť na tému záverečnej práce 

vypísanej na príslušnom stredisku (82 - ZaverecnePrace.pocetStudentov). Daná hodnota sa bude 

ponúkať pri vypisovaní témy na danom stredisku, pričom je moţné danú hodnotu v danej chvíli 

zmeniť. Dané hodnoty parametrov treba chápať ako preddefinovanie hodnoty, ale neznamenajú 

záväzné hodnoty pri konkrétnom pouţití. Ţiadny zo spomínaných parametrov nie je nutné 

nastavovať ani pouţívať, ale odporúčame ich nastaviť, lebo pomôţu vyučujúcim pri vypisovaní 

termínov (nebudú musieť vpisovať obmedzenia na dátum prihlasovania a odhlasovanie, budú ho 

mať prednastavený s moţnosťou aktualizácie) a záverečných prác (ak téma nebude mať uvedenú 

obmedzujúcu hodnotu, tak kým nebude pridelený alebo akceptovaný študent na téme, tak sa bude 

môcť prihlásiť ľubovoľný počet študentov). 

 

 
 

Obrázok 8 – Správa parametrov SSSP001 
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V rámci pouţívania AiS2 je na mnohých miestach, ktoré majú zmysel, aby bola informácia 

kto dané dáta zaviedol, informácia o tom, ktorý pouţívateľ naposledy modifikoval danú informáciu 

(prípad vloţenia daných dát a aj poslednú aktualizáciu) a kedy daná zmena bola uskutočnená. 

Vzhľadom na dôleţitosť určitých údajov v systéme je moţné dáta aj logovať. Pod pojmom 

logovanie zmien chápeme moţnosť definovania čo sa má sledovať tzv. systémové domény, v rámci 

ktorých je moţné definovať konkrétne poloţky zaujímavé pre sledovanie a samotný prehľad 

zaevidovaných zmien. V rámci AiS2 je moţné 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 AiS2. Pri sledovaní logovaných zmien je 

dôleţité vedieť na akých riadiacich doménach a pre aký záznam vznikla zmena, a preto prehľad 

zmien je vţdy vyvolávaný aj z dialógov, kde sa je moţné 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 môţe 

prihlásiť (v princípe sú to všetky vlastné atribúty, ktoré sú pouţité 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 moţnosť zobraziť si prehľad logovaných zmien na vybranom predmete 

zápisného listu (ikonka   Prehľad zmien, Obrázok 9). Na prehľad logovaných zmien je pouţitá 

aplikácia SSLZ003, pričom pri zavolaní danej aplikácie cez ikonku prehľadu zmien je predvolený 

filter na konkrétnu zalogovanú zmenu. Danú aplikáciu môţe správca pouţiť aj samostatne, ale 

vyhľadanie konkrétnej hľadanej zmeny je náročnejšie a je potrebné vedieť hľadať zalogované 

zmeny voči kľúčovým hodnotám. 

 

 
 

                                                Obrázok 9 – Vyvolanie logovaných zmien 
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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 môţe študent prihlásiť, 

 Hodnotenia predmetov štátnych skúšok – kód hodnotenia predmetu, kód termínu hodnotenia, 

dátum prihlásenia, príznak ţiadosti 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 pouţívateľa – číslo roly, skratka organizačnej jednotky roly, vykonávaná od, do, ... 

 Ţiadosť o ubytovanie – počet bodov za ţiadosť, poradie, stavy ţiadosti (overená, akceptovaná, 

obnovená, ... ), ... 

 Výsledky prijímacieho konania na predmete – kód uchádzača, príznak konania pohovoru 

z predmetu, súčet bodov 

 Poplatok osoby za prijímacie konanie, za štúdium, za ubytovanie – dátum vyrubenia, suma, 

splatnosť, dátum odvolania, konečná suma, počet splátok, úľavy, cena pri kapacite, ... 

 Predpisy poplatku – suma, splatnosť, variabilný, špecifický, konštantný symbol, číslo účtu, ... 

 Platby predpisu – suma platby, dátum platby, preplatok, variabilný, špecifický, konštantný 

symbol, číslo účtu, ...  

 

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, ţe 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 

pouţívateľovi. Ďalších pouţívateľov v poradí systém upozorní, ţe dané údaje ma otvorené pre 

editáciu iný pouţívateľ, a ţe dané údaje si môţe zobraziť iba v čítacom reţime. V prípade, ţeby 

nastala kolízia alebo povedzme jedna referentka si nechala otvorené dané okno, a aby druhá 

referentka mohla zeditovať príslušné dáta, musí existovať moţnosť, ako zistiť daný zámok 

a prípadne ho zrušiť (SSMZ001). 

 Príslušné roly má zmysel viazať na úroveň inštalácie t.j. univerzity, vysokej školy, keďţe 

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 pouţívateľov (ďalej SP) slúţi na administráciu všetkých pouţívateľov (vytváranie, 

aktualizácia, mazanie pouţívateľov, definovanie rolí pre jednotlivých pouţívateľov, ) a definovanie 

parametrov pre pouţívateľov (pravidlá vytvárania nových pouţívateľov, nastavovanie expirácie, 

pravidiel pre heslá, ...). 

3.2.1 Rozdelenie SP na aplikácie 

Aplikácie pre pouţívateľa 

 SSSP003 - Správa pouţívateľa - prehľad základných osobných údajov pouţívateľa, 

moţnosť nastavenia základných parametrov pre pouţívateľa, nastavenia profilu a moţnosť 

zmeny hesla. 

 Aplikácie pre administrátora 

 SSSP010 - Správa nových pouţívateľov - zobrazenie osôb s moţnosťou vytvárania nových 

pouţívateľov, ak osoba ešte nebola zavedená ako pouţívateľ. 

 SSSP005 - Správa existujúcich pouţívateľov - zobrazenie pouţívateľov so základnými 

údajmi - login, plné meno pouţívateľa, stav konta, dátum zavedenia, čas a dátum zmeny 

hesla, dátum posledného prihlásenia, dátum expirácie hesla, ... s moţnosťou správy. 

 SSSP020 - Správa rolí pouţívateľov, funkcií AiS2 - 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 - Moţnosť zmeny dátumu expirácie hesla, IP adresy, stavu konta, 

hesla, prístupnosti pouţívateľa (viaţe sa na pouţívateľov na fakulte/univerzite). Rola sa 

prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľ môţe administrovať pouţívateľov, ktorí sú 

prístupní na príslušnej fakulte/univerzite. 

 8 - pomocný operátor univerzity/fakulty - Moţnosť zmeny stavu konta, hesla (viaţe sa na 

pouţívateľov na fakulte/ univerzite). Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľ 

môţe administrovať pouţívateľov, ktorí sú prístupní na príslušnej fakulte/univerzite. Rola slúţi 

na odblokovanie konta pouţívateľov a zmenu hesla. 

 10 - správca pouţívateľov univerzity/fakulty - Moţnosť vytvárania, aktualizácie, mazania 

pouţívateľov, hromadnej správy pouţívateľov (nastavenie stavu konta, profilu, prístupnosti 

vybraných pouţívateľov) (viaţe sa na pouţívateľov na fakulte/univerzite). Rola sa prideľuje na 

úroveň fakulty/ univerzity. Pouţívateľ môţe spravovať pouţívateľov z osôb, ktorí sú prístupní na 

príslušnej fakulte/univerzite. 

 11 - správca rolí univerzity/fakulty - Moţnosť pridávania, aktualizácie, odoberania rolí 

pouţívateľovi (viaţe sa na pouţívateľov na fakulte/univerzite). Rola sa prideľuje na úroveň 

fakulty/univerzity. Pouţívateľ môţe pouţívateľom, ktorí sú prístupní na príslušnej 

fakulte/univerzite, administrovať ich roly. 

 45 - správca funkcií AiS2 - Moţnosť vytvárania funkcií, definovania profilov funkcií na 

inštalácií, zaraďovania osôb na funkcie, priraďovania role pouţívateľovi (na základe funkcie). 

Rola sa prideľuje na úroveň univerzity inštalácie (je určená centrálnemu správcovi lokálnej 

inštalácie). Pouţívateľ definuje funkcie, profily pre celú inštaláciu a môţe priraďovať funkcie 

osobám a roly pouţívateľom bez ohľadu na prípustnosť k fakulte/univerzite (všetky osoby 

a všetkých pouţívateľov). 
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3.2.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre SP 

AiS2 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 pouţívateľov (nastaviť roly), ktorí budú mať v správe spoločné 

záleţitosti pre celú inštaláciu (správa portálu, číselníkov, ...)  

 poverených pouţívateľov na jednotlivých organizačných jednotkách (fakulta/univerzita), ktorí 

riadia AiS2 na príslušnej organizačnej jednotke, t.j. definovať pouţívateľov, ktorí budú mať 

v správe ľudské zdroje (evidencia osôb), pouţívateľov (správa pouţívateľov), prípadne definujú 

prístupy pre ďalšie oblasti  

 poverených pouţívateľov na jednotlivých organizačných jednotkách (strediskách t.j. katedra, 

ústav, oddelenie, klinika, ...), ktorí vytvárajú špecifické dáta v rôznych častiach AiS2 t.j. 

definovať pouţívateľov, ktorí sú na jednotlivých strediskách zodpovední za ponuku predmetov, 

schvaľovanie, podklady pre rozvrh, zapisovanie pedagogických činností, ... 

 pouţívateľov 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 pouţívateľ 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 

pouţívateľom v AIS. Keďţe bola oddelená logika funkcií (funkcia sa prideľuje osobe) a prístupov 

na aplikácie cez roly (roly sa prideľujú pouţívateľom, ktorí vznikajú z osôb, pričom roly môţu byť 

prideľované na základe priradených funkcií), transformáciou neboli preklopené ani všetky funkcie, 

ktoré boli pouţívané v AIS. Pouţívanie aplikácií je riadené rolami, ktoré má pouţívateľ 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, ţe fyzické priradenie rolí (tzv. statické roly) pre pouţívateľov je potrebné v 

prípade, ak daní pouţívatelia majú mať sprístupnené určité špecifické aplikácie, ktoré slúţia na 

vytváranie dát, prípadne majú mať špecifický prístup na určité činnosti (pridanie, aktualizácia, 

schválenie, ...). Mnohé aplikácie sú prístupné pouţívateľom bez špecifického priradenia roly, 

pretoţe existujú tzv. dynamické roly, ktoré pouţívateľ získava po prihlásení na základe 

definovaných vzťahov dát voči pouţívateľovi (napr.: rola študent – pouţívateľ má platné štúdium, 

zamestnanec – pouţívateľ má platný pracovný pomer, učiteľ – pouţívateľ je priradený, ako 

ľubovoľný typ vyučujúceho pri predmete, garant -  pouţívateľ je uvedený ako garant študijného 

programu za daný študijný odbor, podprogram, ...). 

V rámci subsystému SP odporúčame mať na kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 10, ktorý má v správe pouţívateľov, ktorí sú v správe na 

príslušnej organizačnej jednotke (pouţívateľ sa viaţe na fakultu/univerzitu a teda nemá význam 

mať rolu na nejakej katedre, keďţe by takto pridelená rola neviedla k ţiadnym relevantným dátam). 

Aby pouţívateľ mohol spravovať aj roly pouţívateľov príslušnej organizačnej jednotky, prípadne 

pouţívateľ, ktorý ma na starosti správu rolí existujúcich pouţívateľov, tak je potrebné mať na 

príslušnej organizačnej jednotke rolu č. 11. Upozorňujeme, ţe na mnohé aplikácie majú prístup 

viaceré roly, ale nie kaţdá oprávňuje aj editáciu zobrazených dát. 

Rola č. 7 a č. 8 sú zúţením prístupových práv role č. 10, t.j. na organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) môţe byť definovaný pouţívateľ, ktorí v rámci správy pouţívateľov môţe 
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meniť dátum exspirácie hesla, IP adresu, stav konta, heslo, prípadne prístupnosť pouţívateľa 

(činnosti niekdajších operátoriek, ktoré nemôţu meniť roly pouţívateľom, vytvárať nových 

pouţívateľov, ...). Ešte väčším zúţením je pouţívateľ, ktorý slúţi len na riešenie zablokovania 

pouţívateľského konta t.j. odblokovať a prípadne zmeniť heslo (napr.: študentská komunita môţe 

mať takého pouţívateľa, ktorí rieši základný problém s prihlásením). Nie je nutné mať pouţívateľov 

s danými rolami. 
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3.3 Správa číselníkov 

Správa číselníkov (ďalej SC) obsahuje jednu aplikáciu SSSC002 – Správa číselníkov, ktorá 

slúţi na prehľad všetkých číselníkových tabuliek a ich poloţiek a aj na samotnú správu jednotlivých 

poloţiek.  

Aplikácia pre editáciu pouţívateľských číselníkov je sprístupnená pouţívateľovi, ktorý má 

na príslušnej inštalácií (univerzita, vysoká škola, ...) rolu číslo 12 – správca pouţívateľských 

číselníkov. Rolu má zmysel viazať na úroveň inštalácie t.j. univerzity, vysokej školy, keďţe 

číselníky sú spoločné pre celú univerzitu a jej prípadne fakulty. Inštalácia by mala mať aspoň 

jedného pouţívateľa s danou rolou pre prípad potreby správy pouţívateľských číselníkov, ktorých 

obsah je v správa iba inštalácie (zodpovedný riešiteľ nezodpovedá za obsah pouţívateľských 

číselníkov na jednotlivých inštaláciách). 

Číselníky sú podľa obsahu rozdelene do nasledujúcich skupín: 

 AiS2 – 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 

 Pouţívateľské – číselníky, ktorých obsah si riadi konkrétna inštalácia 

Správca pouţívateľských číselníkov, po zobrazení číselníkov skupiny pouţívateľské, môţe 

aktualizovať obsah jednotlivých tabuliek (Obrázok 10).  Ostatné skupiny číselníkov má správca iba 

v mode na čítanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10 – Aplikácia SSSC002 



 

 

Ľudské zdroje 

Akademický informačný systém  18 

3.4 Ľudské zdroje 

Ľudské zdroje (ďalej LZ) slúţia na riadenie ľudských zdrojov v rámci AiS2 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 záleţitosti. 

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 - Moţnosť vyhľadávanie moţných duplicitných osôb 

a odstraňovanie duplicít 

 LZ023 – Predpisy a platby predpisov osôb, sklad platieb - Administrácia skladu platieb - 

import došlých platieb, párovanie platieb s predpismi, ..., vyhľadávanie predpisov a platieb 

osôb 

 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 - Moţnosť pridávania, aktualizácie, mazania osôb,  

definovania osobných údajov, identifikačných kariet, adries, účtov, moţnosť priraďovania 

funkcií osobám. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/ univerzity. Pouţívateľ môţe spravovať 

osoby, ktoré sú prístupné na príslušnej fakulte/univerzite. 

 18 - správca zamestnaneckých pomerov na  univerzite/fakulte - Moţnosť pridávania, 

aktualizácie, odoberania zamestnaneckých pomerov osobám. Rola sa prideľuje na úroveň 

fakulty/ univerzity. Pouţívateľ môţe spravovať zamestnanecké pomery osobám, ktoré sú 

prístupné na príslušnej fakulte/univerzite. 

 80 - správca skladu platieb - Moţnosť spravovania skladu platieb t.j. importovať došlé platby, 

spúšťať automatické párovanie. Rola sa prideľuje na úroveň univerzity inštalácie. 

3.4.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre LZ 

V rámci subsystému LZ odporúčame mať na kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 14, ktorý má v správe osoby, ktorí sú v správe na 

príslušnej organizačnej jednotke (prístupnosť osoby sa viaţe na fakultu/univerzitu). Daného 

pouţívateľa môţeme nazvať personalistom, ktorý má v správe osobu ako takú s jeho osobnými 

údajmi a základnými vlastnosťami (adresa, PIK, funkcie).  

Upozorňujeme, ţe k osobe sa viaţu funkcie, ktoré ešte automaticky nevedú špeciálnemu 

prístupu do AiS2 v prípade, ţe osoba je aj pouţívateľom systému. Funkcie treba chápať ako 

vlastnosť osoby v rámci organizačnej štruktúry. Pridelená funkcia bude vyuţívaná 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 pouţívateľ danej osoby môţe mať pridelené roly, ktoré uţ 

pouţívateľa oprávňujú k prístupu a k práci s aplikáciami. Definovanie funkcií a profilov pre potreby 
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priraďovania rolí pre pouţívateľov, má v správe pouţívateľ s rolou č. 45 - správca funkcií AiS2 

v subsystéme SP (SSSP020). Personalista nie je typ pouţívateľa, ktorý má rozhodnúť, ktoré časti 

AiS2 má mať daný pouţívateľ príslušnej osoby prípustne. Na definovanie rolí a prístupu je 

k dispozícií správa pouţívateľov. Pouţívateľovi je moţné prideľovať roly bez ohľadu na definované 

funkcie pre príslušnú osobu pouţívateľa. 

Upozorňujeme, ţe transformáciou dát neboli pridelené všetky funkcie, ktoré mali 

pouţívatelia v AIS, a preto je potrebné prekontrolovať funkcie, ich správnosť, čo sa týka 

pomenovania a prípadne nadefinovať nové a správne prideliť osobám. 

Aby pouţívateľ mohol spravovať zamestnanecké pomery osôb príslušnej organizačnej 

jednotky, prípadne pouţívateľ, ktorý ma na starosti práve evidenciu zamestnaneckých pomerov, tak 

je potrebné mať na príslušnej organizačnej jednotke rolu č. 18. Upozorňujeme, ţe pracovný pomer 

je moţné priradiť osobe na stredisko, ktoré má definovanú vlastnosť, ţe pre príslušnú organizačnú 

jednotku (fakulta/univerzita) „eviduje pracovný pomer“. 

Pouţívateľovi s rolou číslo 55 – lokálny správca systému AiS2 je sprístupnená aj aplikácia 

na riešenie duplicít osôb (LZ010). Nie je moţné zamedziť, aby sa v systéme nenachádzali niektoré 

osoby viackrát, ale vzhľadom na jednu zo základných myšlienok, ţe jedna reálna osoba má byť 

v systéme zavedená len raz bez ohľadu na počet zamestnaneckých pomerov alebo štúdií, je 

k dispozícií nástroj, ktorý vyhľadáva moţné duplicity, ale pouţívateľ musí rozhodnúť, či ide 

o duplicitu alebo nie. Nie kaţdá moţná duplicita osoby v skutočnosti naozaj je duplicitou. Zhoda 

mena a priezviska je beţná skúsenosť a aj zhoda rodného čísla ešte jednoznačne nemusí hovoriť 

o duplicite (uchádzač  mohol chybne uviesť rodné číslo na prihláške). Duplicita osoby môţe viesť 

k mylnej predstave o zvláštnej funkčnosti systému. Ak jedna osoba je v systéme zavedená dvakrát, 

ľahko môţe vzniknúť situácia, ţe z jednej osoby je vytvorený pouţívateľ a druhá osoba je pouţitá 

ako napr.: vyučujúci predmetu. Systém nevyhodnotí daného pouţívateľa ako vyučujúceho predmetu 

a aj ťaţko sa to vysvetľuje, keď pouţívateľ vidí seba ako vyučujúceho predmetu, ale v skutočnosti 

je to iná osoba ako osoba, ktorá zodpovedá danému prihlásenému pouţívateľovi.     

3.4.4 Poplatky 

V súčasnej dobe pribúda čoraz väčšia potreba evidencie rôznych poplatkov a s tým 

súvisiacimi predpismi platieb a následnými platbami (úhradami). Všetky tieto informácie zatiaľ nie 

sú k dispozícií v ţiadnom oficiálnom systéme (SOFIA sleduje iba kumulatívne platby a vôbec 

dopredu neeviduje predpisy platieb) a vzhľadom na potrebu evidencie samotných vyrubených 

poplatkov je vhodné aby AiS2 bol rozšírený aj na komplexné sledovanie predpisov platieb 

a samotných platieb. Zároveň si ale treba uvedomiť, ţe AiS2 nemá suplovať ekonomický (finančný) 

systém, ale má pomôcť evidovať skutočnosť existencie poplatku a moţnosť sledovať spracovanie 

poplatku t.j. zaevidovať predpis platby a platbu. Párovanie platieb s moţnými predpismi sa aktuálne 

spracováva väčšinou manuálne na základe dodaných výpisov a tieţ je vhodné danú činnosť 

automatizovať. 

3.4.4.1 Základné pojmy, administrácia poplatkov 

Pre správne pochopenie celej administrácie je potrebné ujasniť si základné pojmy. Poplatky 

zasahujú do viacerých častí systému, ale spôsob pouţívania a princíp je jednotný a je spravovaný 

spoločnými dialógmi. Danú problematiku vo vzťahu k osobe,  spracovávame na troch úrovniach: 

- predpis poplatku osoby (ďalej poplatok),  

- predpis platby osobe (ďalej predpis), 

- platba osoby (ďalej platba).   

Systém vyuţíva postupné definovanie poplatku a skôr ako sa určí poplatok osobe, je nutné vytvoriť 

všeobecný poplatok. Pri vytváraní platieb je moţné vyuţiť platby skladu t.j. na vytvorenie platby 

vyuţiť existujúcu zaevidovanú platbu v sklade, ktoré vznikajú importom platieb z iných systémov 

(xml vstup platieb zo štátnej pokladnice alebo pošty).     
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3.4.4.1.1 Všeobecný poplatok, poplatok osoby 

Nie len vzhľadom k AiS2 je potrebné evidovať z akého dôvodu, vzhľadom k akému 

oficiálnemu dokumentu, z akej príčiny bol vystavený predpis a teda za čo je očakávaná platba 

(napr.: poplatok za prijímacie konanie, administratívny zápis, nadštandardnú dĺţku štúdia, 

prolongáciu identifikačnej karty, ubytovanie za mesiac, vystavenie kópie dodatku diplomu, ...). 

Evidenciu predpisov platieb a následne aj samotných platieb je potrebné vedieť spracovávať 

v prvom rade z pohľadu daného dôvodu platby t.j. je potrebné vedieť evidovať osobe poplatok (za 

čo má osoba platiť) a následne administrovať predpisy platby a platby. Poplatok osobe je evidovaný 

na základe všeobecného predpisu poplatku. 

Aby bolo jednoznačné členenie poplatkov a aby bolo moţné aj rozdeliť prístupy 

a kompetencie, tak poplatky v tejto verzii delíme na prvej úrovni na skupiny poplatkov (rozdelenie 

je dané zodpovedným riešiteľom): 

- poplatky spojené s prijímacím konaním, 

- poplatky spojené so štúdiom, 

- poplatky spojené s ubytovaním. 

Pre moţnosti zoskupovania rôznych poplatkov v rámci skupiny ich delíme na druhej úrovni 

podľa druhu poplatku, napr.: administratívne poplatky zápisu, poplatky spojené so štátnymi 

skúškami, poplatky za bývanie, elektrospotrebič na ubytovaní, ... Dané členenie je individuálne 

a riadi si ich jednotlivá inštalácia. Na tretej úrovni je delenie aţ na typ poplatku, ktorý je spresnením 

druhu, napr.: v rámci druhu administratívne poplatky zápisu môţeme definovať typy ako sú zápisný 

poplatok, dodatočný zápis alebo za druh poplatku elektrospotrebič môţeme uvaţovať o poplatku za 

televízor, počítač, ... Dané rozdelenia na typ poplatku je v správe inštalácie. Dané delenie nám 

umoţňuje jednoduché zisťovanie vyrubených poplatkov, predpisov a uhradených platieb za 

štúdium, presnejšie za zápisy, štátne skúšky, ... a ešte presnejšie napr.:  len poplatky za 

nadštandardnú dĺţku štúdia atď. Štvrtá úroveň je definovanie konkrétneho všeobecného poplatku 

určitého typu. Všeobecný poplatok presne definuje atribúty pre konkrétny poplatok t.j. pre zvolený 

typ určuje sumu, symboly, pouţitie, ...  Nadefinovaný všeobecný poplatok slúţi na priradenie 

poplatku k osobe. 

Pri definovaní všeobecného poplatku sa definuje niekoľko dovezených atribútov, vlastných 

atribútov a špecifických podľa skupiny poplatkov: 

- dovezené atribúty 

- organizačná jednotka – poplatok je povinne zviazaný s fakultou/univerzitou alebo 

internátom/ubytovňou  na ktorej je zavedený daný poplatok, 

- typ poplatku – povinný výber z nadefinovaných typov poplatkov, 

- mena – povinný výber v akej mene bude poplatok určovaný, 

- identifikátor osoby poplatku – moţnosť určiť obsluhu pri vytváraní predpisov t.j. na základe 

vybranej poloţky systém môţe generovať predpisy (nastavuje poloţky predpisu) 

s identifikáciou ktorej osobe patrí predpis (príkladom identifikátora je rodné číslo osoby, id 

osoby, ...), 

- spôsob pouţitia v predpise – moţnosť určiť obsluhu pri vytváraní predpisov t.j. na základe 

vybranej poloţky systém môţe generovať predpisy (nastavuje poloţky predpisu) 

s identifikáciou platby (príkladom spôsobu pouţitia je do variabilného symbolu identifikátor 

typu platby, do špecifického symbolu identifikátor osoby, ...), 

- bankové spojenie – účet na ktorý má byť hradená platba a teda vystavený predpis, 

- vlastné atribúty 

- platnosť poplatku, od dátumu, do dátumu (upozorňujeme, ţe v prípade, ţe poplatok uţ bol 

pouţitý pre nejakú osobu, uţ by sa nemali meniť niektoré atribúty, nakoľko sa zmena 

neprejaví pre uţ vyrubené poplatky osobám (systém zabraňuje po pouţití poplatku t.j. po 

vyrubení poplatku osobe na základe všeobecného poplatku meniť niektoré atribúty), ak je 

potreba zmeny, treba daný poplatok ukončiť a zaviesť nový), 
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- identifikátor typu poplatku – reťazec, na základe ktorého je moţné určiť kam je smerovaná 

platba, daný identifikátor môţe byť pri generovaní predpisov pouţitý napríklad do 

variabilného symbolu, 

- suma, 

- mena sumy, 

- konštantný symbol, 

- variabilný symbol, 

- špecifický symbol, 

- špecifické atribúty 

- pri poplatkoch spojených s ubytovaním je moţné definovať danú sumu v súvislosti 

s budovou internátu/ubytovne, typom lôţka, pri obsadenom počte na izbe,  

- pri poplatkoch spojených s prijímacím konaním je moţné definovať danú sumu v súvislosti 

s elektronicky podanou prihláškou, ... 

Na základe definovaného poplatku je moţné evidovať poplatok vybranej osobe/osobám. Pri 

vyrubení poplatku osobe sa určujú niektoré atribúty v závislosti od skupiny poplatkov ako sú dátum 

vyrubenia, suma, suma po odvolaní, počet splátok, poznámka, ...   

3.4.4.1.2 Predpis, platba 

Samotný predpis platby a platba sa viaţe k osobe t.j. kaţdý vytvorený predpis platby a aj 

zaevidovaná platba je vţdy zviazaná s osobou, ku ktorej patria. Nakoľko jednou platbou môţe byť 

uhradených viacero predpisov a aj prostredníctvom viacerých platieb môţe byť uhradený jeden 

predpis, tak je potrebné evidovať úhradu vţdy v spojení ktorý predpis platby je uhrádzaný ktorou 

platbou (usporiadaná dvojica) a akou sumou. Pre správnu identifikáciu predpisov a platieb je 

potrebné predpis vytvárať na základe poplatku. Na základe poplatku osoby sú vytvárané, 

generované predpisy.  

Atribúty predpisu: 

- suma, 

- mena, 

- číslo účtu, 

- kód banky, 

- konštantný symbol, 

- variabilný symbol, 

- špecifický symbol, 

- splatnosť, 

- poznámka, 

- potvrdenka. 

Atribúty platby: 

- suma, 

- mena, 

- číslo účtu, 

- kód banky, 

- konštantný symbol, 

- variabilný symbol, 

- špecifický symbol, 

- dátum platby, 

- typ platby – prevodom, hotovosť, šek. 

3.4.4.2 Administrácia poplatkov 

Evidencia rôznych poplatkov, predpisov a platieb je v plnej réţií v rámci systému v 

príslušnej časti, kde sa stanovuje daný poplatok. V daných aplikáciách platí, ţe nie je moţné 
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zaevidovať platbu osobe, pokiaľ nie je vytvorený predpis pre platbu a vzhľadom na spracovanie 

predpisov a platieb nie je moţné vytvoriť osobe predpis, pokiaľ nie je osobe priamym alebo 

nepriamym spôsobom (napr. k štúdiu osoby) zaevidovaný poplatok, ku ktorému chceme evidovať 

predpis a samotnú platbu. Princíp spracovania poplatkov, predpisov a platieb je rovnaký bez ohľadu 

na subsystém. Na príslušnú administráciu sú pouţité spoločné dialógy. Administrácia predpisov 

platieb a platieb z pohľadu dôvodu poplatku sa dá zhrnúť do nasledujúcich krokov: 

1. zaevidovanie poplatku osobe 

2. vytvorenie, vygenerovanie predpisu  

3. zaevidovanie, priradenie, spárovanie platby 

Evidovanie poplatku osobe je uskutočňované výberom konkrétneho zaevidovaného 

všeobecného poplatku  a výberom konkrétnej osoby. V určitých prípadoch ma význam uvaţovať aj 

o hromadnom zaevidovaní spoločného poplatku viacerým osobám. V danom prípade je potrebné 

stanoviť pravidlá na výber takých osôb napr.: výber študentov, ktorých doba štúdia je vyššia ako 

štandardná dĺţka študijného programe štúdia študenta. 

Vytvorenie predpisu platby je moţné priamym pridaním k poplatku. Ďalšia moţnosť je 

generovanie prepisov platieb na základe zaevidovaného dôvodu poplatku. Aby systém mohol 

generovať predpisy platby je potrebné dobre zadefinovať dôvod poplatku t.j. konštantný symbol, 

identifikátor typu, identifikátor osoby, spôsob pouţitia v predpise. 

Zaevidovanie platby je moţné priamym pridaním platby k predpisu. Ďalšia moţnosť je 

priraďovanie importovaných platieb buď výberom z existujúcich platieb alebo vyvolaním moţného 

spárovania platieb s predpismi, prípadne priradenie pouţitej platby osoby aj pre ďalší predpis. Pre 

danú funkčnosť je potrebné mať úloţisko platieb. 

Celá myšlienka administrácie poplatkov a skladu platieb vznikla z podpory čo najväčšej 

automatizácie niektorých krokov a zavedenie určitých postupov. AiS2 má primárne slúţiť na 

evidenciu poplatkov t.j. osobe zaevidovať poplatok na základe všeobecného poplatku. V prípade 

hlbšej administrácie na základe všeobecného poplatku systém generuje predpisy platieb. V rámci 

automatizácie je následne vhodné importov dávky platieb do skladu a vyvolať spárovanie. Nie je 

cieľom ku kaţdému poplatku individuálne vytvárať predpisy platieb a k predpisom evidovať platby, 

ale samozrejme ţe aj daná moţnosť je prípustná ale krokovo náročnejšia. Generovanie predpisov 

a spárovanie platieb odbúrava veľkú časť administrácie a zároveň jednoznačne zobrazuje reálne 

uhradenie poplatku. Samozrejme, ţe systém sám nevyvolá dané činnosti, a preto je potrebné mať 

určené zodpovedné osoby, ktoré budú mať na starosti dané údaje čím odbúrajú niektoré úkony 

ostatným pouţívateľom.  

3.4.4.3 Sklad platieb 

Poplatky, predpisy a platby sú spracovávané rôznymi pouţívateľmi, ktorý majú na danú 

agendu svoje časti systému, pričom nepotrebujú sledovať ďalšie iné poplatky (referent ubytovania 

eviduje platby spojené s ubytovaním a nesleduje poplatky spojené so štúdiom). V rámci 

komplexného pohľadu na osobu a aj z dôvodu prehľadu je nutné mať moţnosť vedieť sledovať 

predpisy a platby aj z pohľadu osoby, čiţe bez ohľadu na poplatok. Danú moţnosť, administráciu 

a ďalšie činnosti dáva k dispozícií pohľad na predpisy a platby predpisov osoby a sklad platieb. 

Priradenie, spárovanie platieb je moţné aj s vyuţitím skladu platieb. Hlavnou úlohou skladu má byť 

vytváranie platieb uţ k existujúcim predpisom na základe údajov importovaných z externých 

zdrojov, čím je moţné minimalizovať správu platieb v jednotlivých aplikáciách. V súčasnosti 

existuje dvojaký zdroj na zisťovanie zaevidovaných platieb na fakulte, univerzite, internáte, ... – 

štátna pokladnica a pošta. 

Sklad platieb má plniť niekoľko úloh: 

1. úloţisko došlých platieb, 

2. automatické párovanie platieb a individuálne priraďovanie platieb k existujúcim prepisom, 

3. administráciu predpisov platieb a samotných platieb z pohľadu osoby. 
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Sklad platieb získava platby importom z externých zdrojov. Sklad páruje platby 

k zaevidovaným predpisom ak nájde zhodu (dokáţe identifikovať predpis, ktorému zodpovedá daná 

platba). Spárovanie znamená prechod mnoţiny platieb skladu a zisťovanie, či neexistuje 

zaevidovaný nejaký predpis platby, ktorému by zodpovedala príslušná platba. Spárovanie platieb 

skladu je opačný princíp ako spárovanie voči vybranému predpisu platby. Systém k mnoţine platieb 

skladu vyhľadáva predpisy platieb, ktoré zodpovedajú platbám v sklade. Spárovanie platieb skladu 

môţe byť vyvolané s obmedzeniami na mnoţinu platieb ktoré majú byť spárované. Pre kaţdú 

platbu z mnoţiny platieb skladu systém vyhľadá predpis platby na základe zhody meny sumy, čísla 

účtu, banky a všetkých symbolov. Nemusí byť zhoda sumy platby. Je moţné, ţe jednou platbou je 

uhradených niekoľko predpisov platby. Ak systém pre platbu vyhľadá zodpovedajúci predpis 

platby, tak ak danej platbe skladu neexistuje platba, tak ju vytvorí a rozúčtuje, ak existuje, tak iba 

rozúčtuje. Rozúčtovať znamená, ţe na úhradu pouţije najväčšiu moţnú sumu z platby ktorú má k 

dispozícií potrebnú na daný predpis, prípadný preplatok zaeviduje do danej platby. Dané platby je 

moţné rôznym spôsobom filtrovať a individuálne priraďovať k existujúcim predpisom v rámci 

celého systému (na základe určitých atribútov môţe pouţívateľ identifikovať, ku ktorému predpisu 

patrí zaevidovaná platba a následne ju spárovať). Nezanedbateľný je prehľad všetkých 

zaevidovaných predpisov z pohľadu osoby a prehľad platieb t.j. prehľad všetkých osôb, ktoré majú 

zaevidované predpisy s moţnosťou zaevidovať platby.  

3.4.4.4 Poplatky, predpisy a platby osoby 

Individuálny prístup a administrácia poplatkov zvolenej osoby je spravovaná v rámci 

jedného dialógu LZ040 – Zoznam poplatkov osoby, bez ohľadu na aplikáciu, z ktorej je dialóg 

vyvolaný, bez ohľadu na rolu, ktorá vyvolala daný dialóg. Následne z daného dialógu sa vyvolávajú 

ďalšie dialógy na správu predpisov platieb a aj samotné platby. Hlavný význam centrálneho 

a jednotného spravovania je, ţe všetky zmeny, doplnenia, údrţba hlavne z programátorského 

hľadiska je na jednom mieste, ale aj z pouţívateľského hľadiska je výhodné mať zjednotené 

pouţívanie daných akcií pre všetkých pouţívateľov, aplikácie.  

Správanie dialógu, čiţe ktoré poplatky sú zobrazované, komu a či pouţívateľ ich môţe 

administrovať, je ovplyvňované dvoma parametrami – z akej aplikácie je vyvolaný a aký pouţívateľ 

vyvolal daný dialóg. Dialóg je moţné vyvolať z nasledujúcich aplikácií, pouţívatelia príslušných 

rolí: 

- VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky, rola 4 – študent (len 

v čítacom reţime), 

- VSES118 – Prehľad študentov, individuálny prístup na osobné údaje, administráciu štúdia, ..., 

rola 36 – administrátor štúdia študentov, 57, študijný poradca štúdia študentov (len v čítacom 

reţime), 

- VSES070 – Administrácia školného a poplatkov, rola 72 – referent školného a poplatkov, 73 – 

prezerač školného a poplatkov (len v čítacom reţime), 

- VSUB020 – Evidencia ubytovania, rola 61 – administrátor ubytovania 

- LZ023 – Predpisy a platby predpisov osôb, sklad platieb, rola 80 správca skladu platieb, 

- VSPK055 – Elektronické návratky, rola 20 – administrátor prihlášok prijímacieho konania, 

- VSUB031 – Prehľad ubytovania študenta, rola 4 – študent (len v čítacom reţime). 

Kaţdý poplatok ma atribút organizačná jednotka, čiţe fakulta/univerzita alebo 

internát/ubytovňa/zmluvné zariadenie, na ktorej je zavedený daný poplatok a atribút, ktorý určuje 

príslušnosť poplatku k štúdiu, ubytovaniu alebo prijímaciemu konaniu. Dialóg zobrazuje poplatky 

konkrétnej osoby. Ak daný dialóg vyvolá osoba ako študent z aplikácie VSES017 alebo VSUB031, 

tak má právo vidieť všetky poplatky, nakoľko sú to poplatky osoby pouţívateľa. Ak bol dialóg 

vyvolaný z aplikácie VSES017, tak systém predvolene ponúka poplatky za štúdium. Ak bol dialóg 

vyvolaný z aplikácie VSUB031, tak systém predvolene ponúka poplatky za ubytovanie. 

Samozrejme, ţe pouţívateľ si vie navoliť zobrazenie všetkých jeho poplatkov. Ak bol dialóg 
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vyvolaný z aplikácie na administráciu poplatku pouţívateľom s príslušnou rolou, tak systém 

zobrazuje len poplatky, ktoré môţe administrovať. Znamená to, ţe z aplikácie VSES118, VSES070 

sú zobrazované len poplatky za štúdium, z aplikácie VSUB020 len poplatky za ubytovanie 

a z aplikácie VSPK055 len poplatky za prijímacie konanie. Jednoducho povedané administrátor 

štúdia nemá dôvod, aby pri osobe videl aj poplatky za ubytovanie. Navyše rola pre dané aplikácie sa 

tak isto ako aj poplatok, viaţe na nejakú organizačnú jednotku (fakultu/univerzitu, internát, 

zmluvné zariadenie). Daná príslušnosť ešte zuţuje mnoţinu zobrazovaných poplatkov. Znamená to, 

ţe administrátor štúdia na fakulte vidí a spravuje len poplatky definované na danej fakulte a nevidí 

poplatky osoby, ktoré má/mal vyrubené v rámci štúdia na inej fakulte. Podobne v ubytovaní 

administrátor ubytovania vidí a spravuje len poplatky na internáte, kde má rolu a nezobrazujú sa mu 

poplatky danej osoby, ktoré má/mal vyrubené na inom internáte (napr.: v predchádzajúcom 

akademickom roku). Výnimkou je aplikácia LZ023, ktorá okrem iného slúţi na administráciu 

poplatkov osoby vo všeobecnosti. Znamená to, ţe sú zobrazované všetky poplatky, aby bolo moţné 

skontrolovať všetky poplatky osoby. Treba si uvedomiť, ţe administrátora štúdia nemá zaujímať, či 

študent má nejaké nedoplatky na internáte a opačne, ale v prípade potreby by mal byť pouţívateľ, 

ktorý vie osobu skontrolovať vo všeobecnosti čo sa týka poplatkov. 

Zoznam poplatkov má filtračné podmienky, ktoré systém na základe aplikácie a roly 

nastavuje. Základné podmienky sú výberové poloţky Poplatky za a Poplatky na. Filtračnou 

podmienkou je aj akademický rok, aby pouţívateľ mal predvolené aktuálne poplatky osoby. 

Akademický rok je nepovinná výberová poloţka, predvolený je aktuálny akademický rok voči 

aktuálnemu dátumu. Upozorňuje, ţe poplatok sa viaţe k osobe a bez viazanosti na akademický rok. 

Poplatok má atribút dátum vyrubenia. Poplatky za akademický rok sú tie, ktorých dátum vyrubenia 

je v období príslušného akademického roku.  

Výberová poloţka Poplatky za nadobúda hodnoty štúdium, ubytovanie, prijímacie konanie. 

Z aplikácie VSES017 je predvolená hodnota štúdium, z aplikácie VSUB031 je predvolená hodnota 

ubytovanie. Pouţívateľ má povolený výber z danej poloţky, pričom je ponúkaná aj prázdna poloţka 

t.j. všetky poplatky. Z aplikácie VSES118, VSES070 je predvolená hodnota štúdium, z aplikácie 

VSUB020 hodnota ubytovanie, z aplikácie VSPK055 hodnota prijímacie konanie. Pouţívateľ nemá 

povolený iný výber z danej výberovej poloţky. Z aplikácie LZ023 je predvolená prázdna poloţka, 

pouţívateľ má povolený výber. 

Výberová poloţka Poplatky na nadobúda hodnoty organizačných jednotiek, na ktorých má 

vyrubené poplatky (konkrétna fakulta, internát, ...) alebo organizačné jednotky, na ktorých má 

pouţívateľ oprávnenie administrovať poplatky. Pouţívateľovi s rolou č. 4 systém ponúka všetky 

organizačné jednotky, kde má zaevidovaný poplatok. V aplikácii VSES017 je predvolená riadiaca 

fakulta štúdia, z ktorého bol vyvolaný daný dialóg. V aplikácii VSUB031 je predvolený 

internát,/ubytovňa ubytovania, z ktorého bol vyvolaný dialóg. Pouţívateľ má povolený výber 

z danej výberovej poloţky, pričom je ponúkaná aj prázdna poloţka. V aplikácii VSES118, 

VSES070, VSPK055 výberová poloţka obsahuje organizačnú jednotku fakultu/univerzitu, na ktorej 

je zobrazovaná a administrovaná osoba. V aplikácií VSUB020 výberová poloţka obsahuje 

internát/ubytovňu, z ktorého je zobrazovaná a administrovaná osoba. Pouţívateľ nemá povolený iný 

výber z danej výberovej poloţky. V aplikácií LZ023 výberová poloţka obsahuje organizačné 

jednotky, na ktorých má osoba vyrubené poplatky. Pouţívateľ má povolený výber z danej 

výberovej poloţky, pričom je ponúkaná aj prázdna poloţka. 

Systém pri vyvolaní dialógu prednastaví všetky výberové poloţky a zobrazí príslušné 

poplatky. Ďalšia administrácia poplatkov záleţí od príslušnej roly. Znamená to, ţe rola určuje, či 

môţe pouţívateľ pridávať predpisy, platby, atď. na príslušnom poplatku. Najmä ide o prípad, ak má 

pouţívateľ rolu č. 80 na jednej fakulte a zobrazí si osobu, ktorá má poplatok vyrubený na inej 

fakulte, tak nemôţe administrovať daný poplatok. 
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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 aţ 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 uţ 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 - Priebeţné výsledky prijímacieho konania – Zobrazenie priebeţných 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 - Moţnosť pridávania, aktualizácie, mazania 

prihlášok prijímacieho konania. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

 21 - koordinátor prijímacieho konania - Moţnosť 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 - Moţnosť generovať čiarové kódy, exportovať a spravovať 

vygenerované kódy. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

 24 - operátor výsledkov testov - Moţnosť anonymného nahrávania bodov resp. výsledkov testov. 

Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

 25 - správca odvolaní prijímacieho konania - Moţnosť evidencie odvolaní a ich následnej 

správy. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

 34 - fakultný rozhodca odvolaní prijímacieho konania - Moţnosť akceptovať alebo postúpiť 

odvolania prijímacieho konania na fakultnej úrovni. Rola sa prideľuje na úroveň 

fakulty/univerzity. 

 35 - univerzitný rozhodca odvolaní prijímacieho konania - Moţnosť 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 - Moţnosť 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 - Mnoţiny štúdií - Správa rôznych mnoţín štúdií pre moţnosť oddeľovať 

dátumové akcie pre definované mnoţiny. 

 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 moţnosťou 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, priebeţného 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 moţnosťou 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 priebeţného hodnotenia - definovanie dôvodov priebeţného 

hodnotenia pre predmet, evidencia získaných bodov za dôvod priebeţného 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 - Moţnosť 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 - Moţnosť pridávania, aktualizácie, 

odoberania štúdií osobám, hromadného vytvárania študentov (prideliť osobe štúdium) z 

uchádzačov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľ môţe 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 - Moţnosť individuálneho prístup k študentom, ich štúdiu, 

zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym a hromadným 

kontrolám, ... Rola sa viaţe primárne na úroveň fakulty/univerzity, pouţívateľovi sú ponúkaní 

študenti študijných programov, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite. Na zúţenie 

výberu ponúkaných študijných programov je moţné 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 – Moţnosť 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 viaţe na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľovi sú 

ponúkané študijné programy, ktoré sú spravované na danej fakulte/univerzite. 

 38 - administrátor štátnych skúšok - Moţnosť 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 viaţe na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľovi sú ponúkané študijné 

programy, ktoré sú spravované na danej fakulte/univerzite. 

 30 - štipendijný referent - Moţnosť spracovania štipendií na úrovni fakulty/univerzity. Rola 

umoţňuje 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 - Pouţívateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ vyučujúceho pri ľubovoľnom 

predmete. Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému poţívateľovi, je 

priradená ako vyučujúci ľubovoľného predmetu. 

 4 - študent - Pouţívateľ, ktorý má aktívne aspoň jedno štúdium. Rola sa neprideľuje ale získava 

na základe aktuálnych štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému pouţívateľovi. Za aktívne štúdium 

je povaţované také štúdium, ktoré nie je ukončené a nie je prerušene. 

 40 - zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku - Moţnosť 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, ...). Pouţívateľ na príslušnom 

stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska. 

 42 - študijný poradca predmetov strediska - Moţnosť vidieť hodnotenia predmetov na stredisku. 

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

Pouţívateľ má k dispozícií výsledky štúdia študentov za predmety na danom stredisku. 

 54 - administrátor záverečných prác na stredisku - Moţnosť 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, ...). Pouţívateľ na príslušnom stredisku môţe administrovať všetky 

záverečné práce. 

 56 - člen štátnicovej komisie - Pouţívateľ, ktorý je zaevidovaný ako člen ľubovoľnej štátnicovej 

komisie.  Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému poţívateľovi, je 

priradená ako člen štátnicovej komisie. Rola umoţňuje evidenciu priebehu štátnej skúšky 

(evidovanie hodnotenia) pre študentov zaradených do danej komisie a pre predmety, ktoré skúša 

daná komisia. 

 57 – študijný poradca štúdia študentov - Moţnosť individuálneho prístup k študentom, ich 

štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym a hromadným 

kontrolám, ... za účelom zistenia informácií, bez moţnosti editácie. Rola sa viaţe na úroveň 

fakulty/univerzity, pouţívateľovi sú ponúkaní študenti študijných programov, ktoré sú 

spravované na príslušnej fakulte/univerzite. 

 58 – správca exportov pre CRŠ - Moţnosť exportovať zostavy pre centrálny register študentov, 

kontrolovať údaje pre centrálny register študentov. Rola sa viaţe na úroveň fakulty/univerzity, 

pouţívateľovi 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 - Moţnosť 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 - Moţnosť spracovania poplatkov na úrovni 

fakulty/univerzity. Rola umoţňuje 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 

umoţňuje 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 - Pouţívateľ, 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 poţívateľovi, je priradená ako študijný poradca. Pouţívateľ má moţnosť individuálneho 

prístup k študentom, ich štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, 

individuálnym kontrolám, ... za účelom zistenia informácií o štúdiu študenta bez moţnosti 

editácie. Pouţívateľovi sú ponúkané študijné programy, ktorým je študijný poradca, a pre dané 

študijné programy sú prístupní študenti a ich štúdium. 

 81 – prezerač štipendií - Prístupnosť administrácie štipendií len na čítanie. Rola umoţňuje 

prezerať definované štipendiá na fakulte/univerzite, zaevidované štipendiá študentov, ktorí majú 

evidované štúdium na študijný program, ktorý spravuje príslušná fakulta/univerzita, platby 

zaevidovaných štipendií. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. 

 84 – osoba záverečnej práce - Pouţívateľ, ktorý je zaevidovaný ako osoba ľubovoľnej 

záverečnej práce. Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému 

poţívateľovi, je priradená ako školiteľ, vedúci, oponent, ... záverečnej práce. Rola umoţňuje 

evidenciu príslušnej práce (bez ohľadu, či osoba je zamestnanec alebo učiteľ). 

 88 – správca parametrov záverečných prác, exportov/importov EZP,CRZP - Moţnosť 

definovania parametrov zadaní záverečných prác, posudkov záverečných prác. Sprístupnené 

akcie na sluţby importu/exportu voči EZP, CRZP. Rola sa viaţe na úroveň fakulty/univerzity. 

  ... 

 

3.6.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ES 

Subsystém ES je určený asi najširšiemu spektru rolí, ale v rutinnej prevádzke väčšina 

pouţívateľov má k dispozícií len niekoľko aplikácií. Základné jednoduché rozdelenie aplikácií ES 

môţeme rozdeliť na aplikácie určené študentovi, vyučujúcemu a pracovníkom študijného oddelenia. 

Pri tejto príleţitosti opäť upozorňujme, ţe pouţívateľ môţe 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 pouţívateľov, 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 pouţívateľ na študijnom oddelení, podobne 
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vyučujúci musí mať moţnosť 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 môţe riadiť svoje štúdia. Vyučujúci má k dispozícií aplikácie na evidenciu 

výsledkov štúdia t.j. na evidenciu priebeţného hodnotenia (VSES047), evidenciu termínov 

hodnotenia (VSES046) a samotnú evidenciu hodnotenia študentov (VSES040) k jednotlivým 

predmetom, ktoré vyučujú. Pre všetky predmety strediska môţe vyučujúcich zastúpiť pouţívateľ 

s rolou zapisovateľa pedagogickej činnosti na stredisku (rolu treba prideľovať na strediskách, ktoré 

zabezpečujú výučbu, a teda ponúkajú predmety). Pre pouţívateľov 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 kaţdej 

fakulte/univerzite odporúčame mať pouţívateľa s rolou č. 31 (správca parametrov evidencie štúdia), 

ktorý má  v správe danú aplikáciu. Transformáciou dát z AIS nebolo moţné úplne správne nastaviť 

dané parametre, nakoľko v AIS nebolo moţné parametrizovať počet termínov hodnotenia a AiS2 

prináša aj nové spôsoby ukončenia. Správne nastavenie parametrov pre evidenciu výsledkov 

môţeme zhrnúť do nasledujúcich krokov: 

 Nastavenie spôsobov ukončenia. Definovať spôsoby ukončenia (skúška, hodnotenie, ...) 

znamená buď prevziať uţ 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 

uvaţujeme 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 

kaţdej 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 kaţdého študijného programu. 

 Nastavenie spôsobov hodnotenia. Pre kaţdý spôsob ukončenia treba určiť v kaţdej fáze 

hodnotenia aké hodnoty hodnotenia (A, B, ..., prospel, neprospel, ...) je moţné získať. V danom 

kroku sa vytvárajú všetky kombinácie moţných 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, čiţe 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 (záloţka) 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 moţné termíny pre jednotlivé spôsoby ukončenia, a ktoré hodnotenia pre 

spôsoby ukončenia majú byť ponúkane pre vybrané študijné programy skupiny. Definované 

termíny sú dôleţité na koľko pokusov môţe študent dané hodnotenie získať a na základe 

nadefinovaných hodnôt bude systém ponúkať moţnosť zapísať hodnotenie na príslušný termín 

a s daným spôsobom hodnotenia. 

Správca parametrov evidencie štúdia (31) má moţnosť definovať mnoţiny štúdií t.j.  

vytvárať skupiny definované kombináciami študijných programov, ročníkov, krúţkov, formou, 

metódou, stupňom, ... štúdia. Dané vytvorené mnoţiny je moţné pouţiť pri definovaní dátumových 

ohraničení pre vybrané dátumové akcie t.j. je moţné povoliť napr.: predzápis v určitom dátumovom 
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intervale pre príslušnú mnoţinu štúdií. Systém zisťuje, či štúdium študenta patrí do príslušnej 

mnoţiny štúdií, pre ktorý je povolená príslušná dátumová akcia (nie kaţdú dátumová akcia je 

moţné pouţiť v kombinácií s mnoţinou štúdií). 

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

pre individuálne riadenie štúdia kaţdého študenta (VSES118).  Kaţdú osobu, ktorá má zaevidované 

štúdium, je moţné 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, 

 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 pouţívateľa s rolou č. 36, ale aj v read mode pre 

pouţívateľa s rolou č. 57. Príslušné roly má zmysel prideliť pouţívateľom 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, ţe 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 môţe vidieť iba študentov na príslušnom študijnom programe, na ktorom je pouţívateľ 

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 vyuţíva dáta, ktoré vznikajú v iných samostatných aplikáciách. 

Aby bolo moţné 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 moţné 

udeľovať hodnotenie za záverečnú prácu a predmety spojené so záverečnou prácou.  

Štátne skúšky patria k evidencii štúdia, ale pre správne pouţívanie musia existovať predmety 

štátnych skúšok a termíny štátnych skúšok (VSES145).  

3.6.4 Záverečné práce v AiS2 

Administráciu záverečných prác počnúc od zadania aţ po evidenciu samotnej záverečnej 

práce nám priniesol vysokoškolský zákon a celá časť, ktorá sa zaoberá danou problematikou, prešla 

niekoľkými úpravami a zmenami, ktoré vedú k ďalšej nezanedbateľnej parametrizácií. Povinnosť 

evidencie záverečných prác v centrálnom registri záverečných prác (CRZP) a dôleţitosť danej časti 

AiS2 viedlo k danej samostatnej kapitole. 

Záverečná práca (ďalej práca) je samostatnou prácou študenta, ktorá je súčasťou štúdia a je 

jednou z podmienok úspešného ukončenia štúdia. Cieľom AiS2 je pochytiť celý proces od 

zaevidovania zadania záverečnej práce aţ po jej úspešnú obhajobu v rámci štátnych skúšok 

študenta. Vzhľadom na dôleţitosť danej problematiky je administrácia spravovaná samostatnou 

aplikáciou a mnohé časti sú realizované samostatnými dialógmi v rámci komplexnejších aplikácií. 

V jednotlivých častiach sú popísané číselníky potrebné pre administráciu jednotlivých 

krokov, práca ako taká, ţivotný cyklus práce a aplikácie, ktoré súvisia s administráciou práce. 
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3.6.4.1 Číselníky pre záverečnú prácu  

Aby bolo moţné vypísať (zaevidovať) zadanie záverečnej práce (ďalej zadanie), je potrebné 

mať nadefinované číselníky potrebné pre administráciu záverečných prác. V AiS2 je niekoľko 

pouţívateľských číselníkov (za obsah je zodpovedná VŠ), ďalej číselníky zodpovedného riešiteľa 

a niekoľko číselníkov, ktorých obsah vyplýva z väzieb na iné systémy (EZP – Evidencia 

záverečných prác, CRZP – Centrálny register záverečných prác).   

 

Typ osoby vo vzťahu k  záverečnej práci – Vedúci, Školiteľ, Konzultant, Oponent, ... 

AiS2 číselník, ktorý určuje aký typ osoby je moţné zaevidovať k zadaniu. Číselník slúţi na 

parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty číselníka je zároveň pouţitý na 

dokumenty z danej časti, čiţe názov poloţky na dokumente nie je súčasťou generovaného 

dokumentu, ale popis zobrazovanej poloţky je preberaný z názvu poloţky (napr.: na zadanie 

záverečnej práce je pouţitý popis Školiteľ) 

 

Typy textov tvoriacich zadanie záverečnej práce – Téma (samotný názov zadania), Názov, Zadanie,  

Cieľ, Anotácia, Literatúra, Poznámka, Kľúčové slová, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorý určuje aký typ textu je moţné zaevidovať k zadaniu. Číselník slúţi na 

parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty číselníka je zároveň pouţitý na 

dokumenty z danej časti (napr.: na zadanie záverečnej práce je pouţitý popis Cieľ) 

 

Druhy textov – Téma, Podtéma, Text autora 

AiS2 číselník, ktorý slúţi na prepojenie pouţívateľsky definovaných typov textov, na ktoré sa 

v rámci AiS2 potrebujeme odvolať. Nakoľko typ textu je pouţívateľský číselník, tak textové 

poloţky môţu byť rôzne pomenované, pričom zastrešujú tú istú poloţku. Definované typy textov 

zobrazujeme s takým označením ako boli nadefinované. 

V tejto chvíli pouţívame tieto druhy textov: 

- Téma – typ textu, ktorý zodpovedá poloţke ktorá je spravidla označovaná ako Téma, Názov, 

Zadanie, ... V rámci aplikácií a aj rôznych výstupov je potrebné zobrazovať tému, a práve 

typ textu, ktorý bude druhu téma, bude zobrazovaný na príslušných miestach. 

- Podtéma – typ textu, ktorý zodpovedá poloţke ktorá je spravidla označovaná ako Podtéma, 

Podnázov, ... V rôznych výstupov (analytický list) potrebujeme zobrazovať text, ktorý 

zodpovedá danému druhu. 

- Text autora – typ textu, ktorý v čase evidencie samotnej práce bude študentovi (autorovi) 

sprístupnený na editáciu. Existujú texty, ktoré súvisia so záverečnou prácou, ktoré môţe do 

systému zaevidovať študent v čase, keď vkladá prácu. Spravidla to bývajú kľúčové slová ale 

aj prípadne predmetové heslá, ... V študentskej časti aplikácie študentovi budú sprístupnené 

na editovanie tie typy textov záverečnej práce, ktoré budú daného druhu.  

  

Typ záverečnej práce – B – bakalárska záverečná práca, stupeň štúdia I., M – magisterská záverečná 

práca, stupeň štúdia II., rigorózna práca, záverečná práca rozširujúceho štúdia, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorý určuje aký typ práce je moţné zaevidovať. Na základe typu práce je 

moţné filtrovať práce, zároveň určuje pre aký stupeň štúdia je určené daná zadanie a teda aký 

študent sa môţe prihlásiť na zadanie.  Číselník slúţi na parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. 

 

Druh signovania zadania 

Číselník AiS2 pričom v tejto chvíli podporujeme dva druhy schválenia - vedúcim strediska, 

garantom študijného programu. Druh signovania určuje osobu/mnoţinu osôb, ktoré môţu byť 

schvaľovateľmi. Pri druhu schválenia vedúci strediska, zadanie schvaľuje osoba, ktorá na stredisku, 

kde je vypísané zadanie, má zaevidovanú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie vedúci strediska 

(5 - vedúci strediska). Pri druhu schválenia garant, zadanie schvaľuje osoba, ktorá je garantom, 
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spolugarantom študijného programu, pre koho je určené zadanie. V prípade potreby schvaľovať 

zadanie iným typom osoby, vieme zapracovať ďalšie druhy signovania (napr.: dekan).  

 

Typ signovania zadania – vedúci katedry, riaditeľ ústavu, prednosta kliniky, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorým je vyjadrené funkčné zaradenie schvaľovateľa, ktoré je zobrazované 

na dokumente zadania záverečnej práce. V danom číselníku je potrebné definovať funkčné 

zaradenie schvaľovateľa pre druh signovania t.j. ak chceme mať na dokumente zadania pri 

schvaľovateľovi napísané vedúci katedry, tak musí existovať poloţka v danom číselníku, ktorá 

zodpovedá druhu signovania vedúci strediska. Podobne musí byť definovaná poloţka garant alebo 

predseda odborovej komisie študijného odboru pre druh signovania garant. 

 

Typ poloţky posudku – Aktuálnosť zadania a vzťah k študijnému programu, Posúdenie formálnej 

stránky práce, Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti, Posúdenie úrovne spracovania 

empirickej časti, Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej pouţiteľnosť, Odporúčanie autorovi 

práce, Otázky pre autora pri obhajobe práce, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorý určuje aký typ textu je moţné zaevidovať pri štruktúrovanom posudku 

k zadaniu. Číselník slúţi na parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty 

číselníka je zároveň pouţitý na generovaný dokument posudku.  

 

Stav práce v EZP, CRZP – návrh zadania, schválené zadanie, rozpracované v ezp, finálne v ezp, 

export z ezp, import v crzp, kontrola originality, obhájené, neobhájené dočasne, neobhájené trvale, 

označené za finálne ezp, neimportované v crzp 

Centrálny číselník, ktorý definuje stav práce v rámci ţivotného cyklu práce. 

 

Licenčná  úroveň v EZP, CRZP – typ licencie 

Centrálny číselník, ktorý určuje licenčnú úroveň práce. 

 

Licencia dôvod v EZP, CRZP – dôvod nesprístupnenia práce 

Centrálny číselník, ktorý určuje obmedzenie licenčnej úrovne práce. 

 

Typ práce v EZP, CRZP – bakalárska, magisterská inţinierska, dizertačná, rigorózna, habilitačná, 

iná 

Centrálny číselník, ktorý určuje typy práce v EZP, CRZP. Číselník umoţňuje nadefinované typy 

záverečných prác spárovať na prípustné hodnoty EZP, CRZP.  

3.6.4.2 Záverečná práca na fakulte/univerzite   

Vzhľadom na rozdiely v záverečných práca na jednotlivých inštaláciách a moţných 

rozdielov aj v rámci fakúlt jednej univerzity je potrebné definovať vlastnosti práce na fakulte. 

Parametrizovať prácu znamená určiť, ktorý typ práce je prípustný na príslušnej fakulte a s akými 

vlastnosťami. Kombináciou číselníkov a doplnením ďalších atribútov vzniká typ záverečnej práce 

na fakulte. Parametrizácia sa vykonáva v aplikácií na administráciu záverečných prác. 

Pri vypísaní (zaevidovaní) zadania je moţné zaevidovať iba taký typ práce, ktorý je 

nadefinovaný pri parametrizácií na príslušnej fakulte. Proces parametrizácie znamená definovať pre 

typ práce ďalšie vlastnosti a dajú sa zhrnúť do nasledujúcich oblastí: 

- definovanie signovania práce pre typ, 

- výber a nastavenie prípustných osôb pre typ,  

- výber a nastavenie prípustných textov pre typ,  

- výber a nastavenie prípustných textov pre štruktúrovaný posudok. 

 

Signovanie typu práce 
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Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov signovania je určenie akým 

spôsobom je signované zadanie pre príslušný typ práce. Danou kombináciou je moţné vytvoriť 

situáciu:  

- na PF UPJŠ je moţné zaevidovať bakalársku záverečnú prácu signovanú riaditeľom ústavu (t.j. 

dané zadanie schvaľuje osoba, ktorá má funkciu zodpovedajúcu vedúcemu strediska a vo výstupnej 

zostave k osobe je pripísané riaditeľ ústavu),   

- na LF UPJŠ je moţné zaevidovať bakalársku prácu signovanú prednostom kliniky (t.j. dané 

zadanie schvaľuje osoba, ktorá má funkciu zodpovedajúcu vedúcemu strediska a vo výstupnej 

zostave k osobe je pripísané prednosta kliniky), 

- na PF UPJŠ je moţné zaevidovať doktorandskú záverečnú prácu signovanú predsedom odborovej 

komisie (t.j. dané zadanie schvaľuje osoba, ktorá je uvedená ako garant študijného odboru alebo 

programu, pre ktorý je zadanie vypísané a vo výstupnej zostave k osobe je pripísané predseda 

odborovej komisie). 

Upozorňujeme, ţe na fakultu/univerzitu je moţné zaviesť jeden typ záverečnej práce 

s viacerým typom signovania t.j. je moţné napr. bakalársku prácu signovať na jednej fakulte aj 

riaditeľom ústavu aj garantom. Ak je zadanie schválené viacerými osobami (v prípade, ţe je určená 

pre viacero študijných programov t.j. schvaľovali rôzni garanti), tak na dokumente zadania 

záverečnej práce, tak je zobrazovaný schvaľovateľ, ktorý zodpovedá študijnému programu štúdia 

študenta. 

Pri definovaní typu záverečnej práce na fakulte je moţné daný typ naviazať na číselník typ 

práce EZP, CRZP. Exportované budú iba tie typy prác, ktoré sú naviazané na príslušný číselník. 

 

Osoby typu práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov osôb záverečnej práce je určenie aké 

osoby je moţné zaevidovať pre daný typ.  Priradením typu osoby k typu definujeme aj nasledujúce 

atribúty: 

- poradie príslušného typu osoby – určuje v akom poradí sú zobrazované osoby na dokumente 

zadania záverečnej práce 

- zobrazovať – atribút, ktorý určuje, či daný typ osoby je zobrazovaný na dokumente zadania 

záverečnej práce 

 

Texty typu práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov textu je určené, aké texty je moţné 

zaevidovať pre daný typ.  Priradením textu k typu definujeme aj nasledujúce atribúty: 

- poradie príslušného textu – určuje v akom poradí sú zobrazované texty na dokumente 

zadania záverečnej práce 

- zobrazovať – atribút, ktorý určuje, či daný text je zobrazovaný na dokumente zadania 

záverečnej práce 

- úplnosť – atribút, ktorý určuje, či daný text je povinný na úplnosť zadania t.j. bez daného 

textu nie je moţné vytlačiť zadanie pre akceptovaného študenta 

 

Texty posudku práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov textu posudku je určenie aké texty 

posudku je moţné zaevidovať pre daný typ.  Priradením textu posudku k typu definujeme aj 

nasledujúce atribúty: 

- poradie príslušného textu posudku – určuje v akom poradí sú zobrazované texty posudku na 

dokumente posudku záverečnej práce 

- bodové kritérium – atribút, ktorý určuje, či daný text posudku je hodnotený aj bodovo 

a určuje vzhľad zobrazovania na dokumente posudku záverečnej práce a zároveň či je 

moţné pre daný text posudku definovať maximálnu hranicu bodového ohodnotenia 
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- maximum – bodová hranica  

 

Daným spôsobom vytvárame metadáta pre zadania záverečnej práce, ktoré môţu vznikať. 

Upozorňujeme, ţe vytvárame kombináciu číselníkových poloţiek, ktoré sú na príslušnej fakulte 

prípustné pre pouţitie. Ak niektorú poloţku nechceme pouţívať, tak ju odstránime z daného typu 

záverečnej práce t.j. napr.: ak textová poloţka cieľ nemá byť súčasťou zadania bakalárskej 

záverečnej práce, tak danú poloţku odstránime pre daný typ. Ak chceme aby sme ani nemohli 

pridať cieľ pre typ záverečnej práce, tak ukončíme platnosť danej číselníkovej poloţky v správe 

číselníkov. Ak ukončím poloţke platnosť, ale daná poloţka bola pouţitá pre nejaký typ záverečnej 

práce, tak sa poţíva s danými vlastnosťami. 

3.6.4.3 Zadanie záverečnej práce 

Zadanie záverečnej práce je administrované na fakulte pomocou samostatnej aplikácie. 

Zadanie je definované niekoľkými atribútmi, pričom hodnoty atribútov sú zbierané v rôznych 

stavoch ţivotného cyklu zadania. Niektoré vlastnosti, atribúty sú získané v iných aplikáciách 

a niektoré sú získané z externých systémov (externé EZP, CRZP).   

Atribúty zadania záverečnej práce: 

- fakulta – určuje na akej fakulte je zadanie v ponuke t.j. kde je zadanie zaevidované (na dokumente 

zadania záverečnej práce je zobrazovaná fakulta akceptovaného študenta t.j. akreditujúca fakulta 

študijného programu štúdia študenta) 

- akademický rok – rok vypísania zadania 

- stredisko – určuje na akom stredisku je zaevidované zadanie, ponúkané sú strediska, ktoré 

zabezpečujú výučbu na príslušnej fakulte 

- vedúci strediska – atribút, ktorý je zobrazovaný na dokumente zadania záverečnej práce, nie je 

evidovaný ale určený strediskom, pričom systém vyhľadá v danom akademickom roku osobu, ktorá 

má na danom stredisku funkciu, ktorá je druhu 5 – vedúci strediska, pričom na dokumente je 

zobrazovaný text funkcie 

- typ práce – dané parametrizáciou práce na fakulte   

- jazyk práce – výber z číselníka jazykov 

- sekundárny jazyk práce – výber z číselníka jazykov 

- spôsob signovania – dané parametrizáciou práce na fakulte  

- dátum zadania – dátum zaevidovania práce 

- plánovaný dátum odovzdania 

- hraničný dátum pre študenta – dátum dokedy môţe študent administrovať svoju prácu v AiS2 

(vloţiť prácu do úloţiska, abstrakt práce) 

- úplnosť zadania – atribút, ktorý hovorí o úplnosti zadania (podpora, ţe práca môţe byť úplná iba 

v prípade, ţe má vyplnené povinné atribúty), len pre úplnú prácu je moţné vygenerovať dokument 

zadania záverečnej práce  

- počet študentov - koľko študentov sa môţe prihlásiť na zadanie 

- spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce – nepovinný atribút zadania záverečnej práce, 

ktorý zodpovedá plánovanej licenčnej úrovne, v prípade zvolenia daného atribútu, bude daný 

spôsob zobrazovaný na tlačovej forme zadania, spôsob sprístupnenia má informatívny charakter 

a znázorňuje dohodnutý spôsob zverejnenia (študent môţe zvoliť pri evidovaní licenčnej zmluvy 

inú úroveň) 

- príznak práce – nepovinný atribút, v tejto chvíli podporujeme hodnotu P – praktická záverečná 

práca, pričom pri nastavení tejto hodnoty sa nebude do EZP vkladať samotná práca v podobe 

súboru, ale bude sa evidovať tzv. normostrana o danom diele, umeleckom výstupe, ... pre potreby 

CRZP 

- prípustné osoby zadania vzhľadom na typ – dané parametrizáciou prace na fakulte   

- prípustné texty zadania vzhľadom na typ – dané parametrizáciou prace na fakulte   



 

 

Evidencia štúdia 

Akademický informačný systém  37 

- určenie zadania pre koho je určená v zmysle odbor, študijný program, príslušné schvaľovanie 

zadania 

- študenti zadania 

- schválenie zadania práce 

 

Tlačová forma zadania záverečnej práce obsahuje: 

- fakultu/univerzitu, ktorá definuje (akredituje) štúdium akceptovaného študenta práce 

- meno, priezvisko študenta 

- študijný program štúdia študenta 

- študijný odbor študijného programu štúdia študenta 

- typ záverečnej práce 

- jazyk záverečnej práce 

- sekundárny jazyk  (pokiaľ je definovaný) 

- definované texty príslušného typu práce (Názov, Anotácia, ...) 

- definované typy osôb a ich plné mená (Školiteľ, Oponent, ...) 

- školiace pracovisko, pričom názov poloţky je prevzatý z typu organizačnej jednotky,  ktorej 

patrí zadanie záverečnej práce (napr.: práca je zaevidovaná na Ústave matematických vied,  

daná organizačná jednotka je typu Ústav, čo je zároveň názov poloţky) 

- vedúceho školiaceho pracoviska, ktorý je zisťovaný ako osoba, ktorá má platnú funkciu, ktorá 

zodpovedá druhu funkcie vedúceho strediska (5), popis funkcie zároveň slúţi ako názov 

poloţky (napr.: pre druh funkcie vedúci strediska je definovaná funkcia Riaditeľ ústavu, Vedúci 

katedry, Prednosta kliniky, ...) 

- spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce (pokiaľ je definovaný) 

- dátum schválenia 

- plné meno schvaľovateľa zadania práce a jeho funkčné zaradenie, ktoré je dané typom 

signovania 

Zadanie záverečnej práce má tri vzhľady: 

- zadanie - zadanie záverečnej práce – obsahuje popisované atribúty – daná výstupná zostava je 

oficiálna ide o predvolenú šablónu, ktorú nie je moţné meniť, slúţi na vytváranie  odvodených 

šablón, 

- zadanie s podpismi - zadanie záverečnej práce s podpismi študenta, školiteľa/vedúceho – 

základné zadanie s vyhradeným priestorom pre podpis študenta a podpis školiteľa/vedúceho 

záverečnej práce – odvodená šablóna, ktorú je moţné nastaviť ako odporúčanú (predvolenú),  

- zadanie s podpismi a súhlasom - zadanie záverečnej práce s podpismi študenta, 

školiteľa/vedúceho, súhlas školiteľa/vedúceho s odovzdaním – odvodená šablóna, ktorú je 

moţné nastaviť ako odporúčanú (predvolenú). 

3.6.4.4 Záverečná práca 

Akceptovaný študent k zadaniu záverečnej práce tvorí samotnú záverečnú prácu. Práca sa 

ukladá do lokálneho úloţiska evidencie záverečných prác (EZP). Prácu do EZP vkladá študent 

a zároveň eviduje sprístupnenie práce licenčnou zmluvou, vypĺňa abstrakt práce. Práce z úloţiska sú 

exportované do CRZP. V úloţisku práca získava ďalšie atribúty:  

- elektronická podoba práce, prílohy 

- dátum odovzdania elektronickej podoby – dátum odovzdania práce v EZP 

- dátum odovzdania elektronickej podoby – dátum odovzdania práce v CRZP 

- abstrakt zadania od študenta v jazykových mutáciách – atribút preberaný z EZP 

- hodnotenie jednotlivých osôb zadania k abstraktu 

- posudky jednotlivých osôb zadania k abstraktu 

- atribúty spojené s kontrolou originality (potrebné vyšpecifikovať presné atribúty), potvrdenie 

o originalite 
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- dátum vykonania kontroly originality 

- potvrdenie o súhlase so zverejnením zadania (atribúty licenčnej zmluvy) 

- dátum obhájenia – atribút, ktorý sa eviduje pri štátnych skúškach (podpora v súvislosti 

s obhajobou na štátnych skúškach, prihlásenie na obhajobu je s väzbou na zadanie, čiţe akú prácu 

študent obhajuje) 

- ... 

Úloţisko môţe byť priamo súčasťou AiS2 alebo je pouţívané externé (EZP SVOP).  

Moţnosť pouţívať EZP v AiS2 je daná parametrizáciou. Aby systém ponúkal moţnosť pracovať 

s EZP t.j. mať moţnosť ukladať záverečné práce do AiS2, zaevidovať licenčnú zmluvu, ..., vytvoriť 

export pre CRZP, ..., je potrebné nastaviť parameter systému EZPvAiS2 (Rozlišovací parameter, či 

EZP je súčasťou AiS2 t.j. či AiS2 je aj úloţiskom záverečných prác, ktoré komunikuje s CRZP. Ak 

hodnota nie je nastavená, tak sa predpokladá, ţe AiS2 neobsahuje EZP. Hodnota parametra je 

spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej jednotky.). Prístupy na úloţisko je 

riadené rolou a na ďalšej úrovni dátumovou akciou. Prístup pouţívateľa s rolou študent do EZP na 

moţnosť vloţenia záverečnej práce, zaevidovania licenčnej zmluvy, ... je riadené dátumovou akciou 

33 – Evidencia záverečných prác. Okrem dátumovej akcie, môţe byť prístup študenta do EZP za 

účelom administrácie záverečnej práce povolené nastavením atribútu Hraničný dátum pre študenta 

v zadaní záverečnej práce. Ak daný dátum nie je nastavený, tak má študent prístup len počas 

dátumovej akcie. Ak je daný dátum nastavený, tak má akceptovaný študent daného zadania prístup 

povolený do nadefinovaného dátumu. Administrácia záverečných prác z pohľadu parametrizácie, 

exportov/importov pre EZP a CRZP je určená akciami na vyvolanie daných sluţieb, ktoré sú 

sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov pre EZP, CRZP - 

Moţnosť definovania parametrov zadaní záverečných prác, posudkov záverečných prác. 

Sprístupnené akcie na sluţby importu/exportu voči EZP, CRZP. Rola sa viaţe na úroveň 

fakulty/univerzity.  

3.6.4.5 Ţivotný cyklus záverečnej práce 

Záverečné práce od svojho vzniku aţ po zaevidovania do centrálneho registra a následného 

zverejnenie v kniţničnom systéme prechádzajú rôznymi procesmi. 

Zadanie je moţné zaevidovať aj bez vyplnenia všetkých atribútov. Na začiatku je zadanie 

iba evidované. Aby bolo zadanie schválené musí mať vyplnené všetky povinné texty dané 

parametrizáciou typu práce. Vo výberovej poloţke Typ práce typ je znázornený typ záverečnej 

práce s presným určením schvaľovateľa.  

Prácu nie je moţné schváliť bez toho, aby bola vybratá osoba, ktorá má byť 

schvaľovateľom. Ak daná osoba nie je určená, tak systém upozorňuje na danú skutočnosť, ale 

umoţňuje uloţiť zadanie aj bez schvaľovateľa. Upozorňujeme, ţe študent vidí a môţe sa prihlásiť 

iba na schválené zadania záverečnej práce (dialóg na pridanie záverečnej práce - VES214). 

Samozrejme ţe vyučujúci (a aj administrátor záverečných prác - rola č. 54) si vie na svoju prácu 

zapísať študenta aj v prípade, ţe nie je schválená. Schvaľovateľ vyplýva z typu signovania práce a 

pridáva na záloţke Odbor/Program/Schvaľovanie. Pri výbere študijného odboru, programu, 

podprogramu, schvaľovateľa je výberová poloţka schvaľovateľ napĺňaná na základe druhu 

signovania t.j. buď na základe funkcie vedúceho pracoviska alebo na základe garantovania 

študijného odboru, programu, podprogramu (ponúkané sú osoby definované ako garant, 

spolugarant, 1. garant a predseda odborovej komisie v aplikácií VSST040). Pri výbere musí byť 

zvolená aspoň jedna poloţka z mnoţiny študijný odbor, program, podprogram, schvaľovateľ. V 

prehľade je zobrazená osoba, ktorá je určená ako schvaľovateľ a aj zapisovateľ schválenia. Danej 

osobe je následne sprístupnené tlačidlo na schválenie zadania (zadania môţe na príslušnom 

stredisku schvaľovať za príslušnú osobu aj administrátor záverečných prác). Pri schvaľovaní 

zadania sú evidované dve osoby. Osoba, ktorá schvaľuje/schválila zadanie t.j. schvaľovateľ a osoba, 

ktorá dané schválenie zapísala do systému t.j. zapisovateľ schválenia. Zapisovateľ schválenia je 
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pouţívateľ, ktorý je schvaľovateľom alebo na danom stredisku, kde je zadanie vypísané, má rolu 54 

(administrátor záverečných prác na stredisku).   

Ak je zadanie schválené a má zaevidovaného akceptovaného študenta, tak je moţné 

vygenerovať dokument zadania záverečnej práce. Akceptovaný študent môţe k zadaniu evidovať 

samotnú prácu t.j. vytvára sa priestor pre vloţenie samotnej práce. 

Pred obhajobou záverečnej práce na štátnych skúškach musí byť práca zaevidovaná v EZP 

(v AiS2 alebo externom), kde je k práci zaevidovaný abstrakt práce, je zaevidovaná licenčná 

zmluva, prípadne autor vyplní sprístupnené texty záverečnej práce (kľúčové slová, ...). V úloţisku 

študent nastavuje príznak práci, či ide o finálnu verziu, ktoré sú zasielané do CRZP, kde práca 

získava potvrdenie o originalite, ktoré je následne preberané do úloţiska. Osoby zadania, ktoré majú 

príznak, ţe môţu hodnotiť prácu, môţu zaevidovať hodnotenie záverečnej práce k danému zadaniu 

t.j. zaevidovať posudok s návrhom hodnotenia. Hodnotenie je viazané vţdy k záverečnej práci, čiţe 

sa to dá chápať aj k  zaevidovanému abstraktu práce, nakoľko práca môţe byť pripustená na 

obhajobu opakovane a môţe existovať viac verzií vypracovania práce.  

Prihláška na obhajobu práce na štátnych skúškach je zviazaná so zadaním a samotnou 

prácou, ktorú študent obhajuje. Po zaevidovaní konečného hodnotenia za obhajobu záverečnej práce 

je zaevidovaný dátum obhájenia záverečnej práce. Štátnicová komisia zároveň nastavuje 

prístupnosť práce t.j. povolenie na zobrazenie danej práce prípadne dôvod nesprístupnenia. 

Informácie zaevidované v AiS2 smerujú do CRZP. 

 

EZP je úloţisko záverečných prác, čiţe eviduje samotné práce, ktoré boli vypracované 

k zadanej téme. Podobne aj CRZP sa zaoberá samotnou prácou. AiS2 zabezpečuje administráciu 

záverečných prác z pohľadu tvorby zadania záverečnej práce, prihlásenia študenta na zaevidované 

zadanie záverečnej práce. Po spracovaní záverečnej práce v EZP a po zaevidovaní v CRZP sa práca 

opäť dostáva do AiS2, kde sa k samotnej práci eviduje posudok a následne je obhajovaná v rámci 

štátnych skúšok. V AiS2 je potrebné sa na záverečnú prácu pozerať z pohľadu zadania a aj samotnej 

práce. Reálna situácia je taká, ţe k mnohým zadaniam záverečných prác nikdy nie je zaevidovaná 

samotná práca. A naopak niekedy vznikne situácia, ţe k jednému zadaniu sú vypracovaná aj dve 

práce od toho istého študenta (nie je to prípad, ţe dvaja študenti pracujú na záverečnej práci). 

Samozrejme, ţe danú situáciu chceme mať zaevidovanú v systéme. Záverečná práca v rámci 

komplexného ţivotného cyklu (aj s pouţitím EZP v rámci AiS2) sa nachádza v niekoľkých stavoch, 

ktoré sú definované CRZP. Do daného číselníka sú zahrnuté stavy pre zadanie aj pre samotnú 

prácu. Z daného hľadiska evidujeme stav aj pre zadanie aj pre samotnú prácu.  

Stavy záverečnej práce: 

- Návrh zadania - daný stav je prvý v poradí, ktorý záverečná práca získava po zaevidovaní 

zadania záverečnej práce do systému, kým práca nie je schválená. 

V AiS2 získava daný stav zadanie po zaevidovaní zadania. V danej chvíli ešte nie je zaevidovaná 

práca. 

- Schválené zadanie - po zaevidovaní schválenia zadania záverečnej práce v systéme, 

v prípade zrušenia schválenia sa práca dostáva do predchádzajúceho stavu, ale iba za predpokladu, 

ţe práca bola v danom stave. 

V AiS2 získava daný stav zadanie po zaevidovaní schválenia. V danej chvíli ešte nie je zaevidovaná 

práca. 

- Rozpracované v EZP – po zaevidovaní samotnej práce t.j. vloţení práce do systému 

(v prípade, ţe je pouţité externé úloţisko EZP, daný stav práca získava pri exporte do EZP). 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po zaevidovaní samotnej práce v EZP. 

- Finálne v EZP – po označení zaevidovanej práce, ţe je to finálna verzia záverečnej práce 

(len v prípade, ţe je pouţité AiS2 úloţisko EZP). 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po označení práce za finálnu. 
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- Export z EZP – po vyvolaní exportu dávky z EZP (len v prípade, ţe je pouţité AiS2 

úloţisko EZP). 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po vyvolaní exportu z EZP. 

- Import v CRZP – importovaná informácia z CRZP, či bola záverečná práca zaevidovaná 

v CRZP. 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, ţe sa vráti informácia z CRZP a zatiaľ 

v CRZP sa práca nedostala do ďalšieho stavu. 

- Kontrola originality - importovaná informácia z CRZP, či prebehla kontrola originality 

záverečnej práce v CRZP. 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, ţe sa vráti informácia z CRZP. 

- Obhájené – po zaevidovaní konečného hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď niţšie).  

- Neobhájené dočasne – po zaevidovaní hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď niţšie).  

- Neobhájená trvale – po zaevidovaní hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď niţšie). 

- Neimportované  v CRZP 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, ţe sa vráti informácia z CRZP. 

 

V rámci ţivotného cyklu záverečnej práce po spracovaní v CRZP a zaslaní výsledku do 

AiS2, môţe nastať niekoľko situácií v rámci obhajoby, od ktorých sa odvíja ďalšie spracovanie 

práce v internom aj externom EZP a aj v CRZP. 

Po obhajobách záverečnej práce v rámci štátnej skúšky môţe nastať: 

- študent obháji záverečnú prácu,  

pre CRZP práca dostáva stav obhájené, v internom EZP existuje pre zadanie záverečnej práce 

samotná práca vo verzii 1, študent uţ nemôţe vloţiť ďalšiu prácu, pre externé EZP práca dostáva 

stav obhájená, v AiS2 zadanie aj práca získava stav obhájené, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, ţe je to konečné, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájené, v internom EZP existuje pre zadanie záverečnej práce 

samotná práca vo verzii 1, študent uţ nemôţe vloţiť ďalšiu prácu, pre externé EZP práca dostáva 

stav neobhájená, v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, ţe študent má upraviť danú prácu, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená dočasne, v internom EZP znamená, ţe študent môţe 

aktualizovať prácu, čo následne ak aktualizuje prácu zmení stav práce na rozpracované v EZP, 

študent nemôţe vloţiť ďalšiu prácu, pre externé EZP dostáva práca stav neobhájená dočasne, 

v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené dočasne, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, ţe študent má k príslušnému zadaniu 

vypracovať novú prácu, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená trvale nakoľko má vypracovať novú, v internom EZP 

vzniká k zadaniu nová práca vo verzii vyššej, ktorú študent môţe aktualizovať, stav novej práce je 

rozpracovaná v EZP, pre externé EZP dostáva obhajovaná práca stav neobhájené trvale, v AiS2 

zadanie získava stav neobhájené dočasne , práca dostáva stav neobhájená trvale.    

3.6.4.6 Popis vybraných akcií 

Nakoľko systém má zabezpečiť správnosť údajov a dodrţanie definovaných pravidiel, je 

potrebné poznať systém. Cieľom nie je popísať všetky akcie súvisiace s administráciou záverečných 
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prác a ani pre zvolené činnosti spísať podrobný postup, ale skôr upozorniť na určité závislosti, 

následnosti a niektoré upozornenia. 

3.6.4.6.1 Pridanie zadania záverečnej práce 

Téma záverečnej práce je vţdy spojená so školiacim strediskom, ktoré zodpovedá 

organizačným jednotkám, ktoré pre príslušnú fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu. Nie všetky 

atribúty zadania záverečnej práce sú povinné. Hlavne je potrebné uvedomiť si, ţe na príslušnej 

fakulte/univerzite je moţné zaevidovať zadanie práce len pre definované typy záverečných prác. 

Systém podľa typu ponúka iba definované prípustné texty a typy osôb a zároveň určuje ich 

povinnosť. Zadanie práce nie je moţné označiť za úplné, kým nie sú zadané všetky povinné texty 

a osoby práce. Jazykové mutácie textov nie sú povinné a neovplyvňujú úplnosť zadania. 

Upozorňujeme, ţe študent sám sa môţe prihlásiť na tému záverečnej práce iba v prípade, ţe je 

schválená pre jeho štúdium. Ak je definovaný počet študentov, tak počet prihlásených študentov je 

limitovaný danou hodnotou. Dokument zadania je moţné vygenerovať iba v prípade, keď sú 

zaevidované povinné časti zadania a na prácu je zaevidovaný akceptovaný študent. V prípade, ţe 

zadanie nie je schválené alebo na prácu nie je akceptovaný študent, systém upozorní na danú 

skutočnosť. 

Záverečná práca je údaj informačného systému, ktorý zasahuje mimo systému. Atribúty 

záverečnej práce sú posielané do externých systémov EZP, CRZP. Aby bolo moţné zachovať 

konzistenciu údajov, je potrebné zabezpečiť nemennosť a stálosť niektorých atribútov. Z daného 

hľadiska nie je moţné kedykoľvek aktualizovať údaje v zadaní záverečnej práci. Tému záverečnej 

práce nie je moţné aktualizovať iba v stave návrh zadania. Od stavu schválená nemôţe pouţívateľ 

s rolou zamestnanec aktualizovať zadanie záverečnej práce, nakoľko údaje sú exportované do EZP 

(od stavu export do CRZP údaje sú exportované do CRZP). Keďţe vţdy môţu nastať chyby 

v zadaní záverečnej práce, je potrebné zabezpečiť aktualizáciu niektorých atribútov.  

Pouţívateľ s rolou 36 – administrátor štúdia môţe v ľubovoľnom stave záverečnej práce 

aktualizovať texty zadania záverečnej práce t.j. v aplikácií VSES118 je moţné aktualizovať 

zadanie, cieľ, ... Nakoľko administrátor štúdia zodpovedá za diplom študenta, kde sa zobrazuje 

názov zadania záverečnej práce, musí mať moţnosť aktualizovať najmä názov zadania (texty 

zadania), pre opravu prípadných preklepov v texte. Administrátor nemôţe meniť ţiadne iné atribúty 

zadania záverečnej práce. 

Pouţívateľ s rolou 54 – administrátor záverečných prác môţe v ľubovoľnom stave 

záverečnej práce aktualizovať osobu záverečnej práce typu oponent t.j.  v aplikácií VSES057 je 

moţné aktualizovať osoby záverečnej práce. Keďţe oponent záverečnej práce je mnohokrát 

prideľovaný aţ pred obhajobou záverečnej práce, musí byť moţnosť doplniť danú osobu zadania 

záverečnej práce.  

Zadanie záverečnej práce môţe mať aj príznak práce. V tejto chvíli je podporovaný príznak 

P - praktická záverečná práca. Daný príznak vznikol hlavne pre potreby škôl s umeleckým 

zameraním, kde mnohé záverečné práce sú umelecké dielo ku ktorému nie je potrebná práca 

v písomnej podobe. Pre zadanie s týmto príznakom nie je podstatný súbor záverečnej práce (študent 

môţe vloţiť aj samotnú prácu), ale vyplnenie normostrany o záverečnej práce. Bez ohľadu na to či 

je zaevidovaná samotná záverečná práca, tak do CRZP odchádza informácia, ţe téma zadania 

záverečnej práce je bez súboru a preto sa preberá obsah normostrany. 

3.6.4.6.2 Evidovanie hodnotenia, posudku 

Hodnotenie práce, posudok je moţné evidovať iba v prípade, ţe k téme záverečnej práce 

bola zaevidovaná samotná práca. V prípade externého úloţiska EZP je práca importovaná do 

systému. Ak úloţisko je súčasťou AiS2, tak prácu do systému eviduje študent.  Zaevidovanie textov 

písomného hodnotenie je moţnosť zaevidovať písomný posudok. Systém ponúka tie poloţky 

posudku, ktoré sú prípustné pre príslušný typ práce. Upozorňujeme na atribút pri evidencii  
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hodnotenia - dátum zverejnenia. Študent má zobrazené hodnotenie aţ po nadefinovanom dátume t.j. 

vo svojej prístupnej časti študent vidí dané hodnotenie aţ po príslušnom dátume. 

Hodnotiť môţe osoba záverečnej práce, ktorá má nastavený atribút, ţe môţe hodnotiť 

príslušnú prácu. 

3.6.4.6.3 Evidovanie práce, licenčnej zmluvy, dôvody nesprístupnenia, abstraktu 

Ak je úloţisko EZP súčasťou AiS2, študent k téme záverečnej práce, na ktorej je 

akceptovaný vkladá samotnú prácu, eviduje licenčnú zmluvu resp. dôvody nesprístupnenia, eviduje 

abstrakt k príslušnej téme, označuje prácu ako finálnu. Aby mohla byť práca zaslaná do CRZP musí 

byť práca označená ako finálna. Dané označenie je podmienené vloţením/prevodom práce len na 

textovú časť (čistý (plain) text), zaevidovaním licenčnej zmluvy a abstraktu práce. Abstrakt práce 

musí byť zaevidovaný v jazyku záverečnej práce a aj sekundárnom jazyku. Pri označení práce ako 

finálnej systém upozorňuje na chýbajúce údaje a nedovolí vykonať príslušné označenie. Po 

označenie práce, ţe ide o finálnu verziu študent k danej téme uţ nemôţe upravovať vloţenú prácu 

(a teda ani licenčnú zmluvu, abstrakt). Systém pri označení práce ako finálnej upozornení na danú 

skutočnosť s moţnosťou rozhodnúť sa. Zrušiť označenie finálnej verzie môţe byť vykonané len 

v aplikácií na evidenciu záverečných prác. Detail licenčnej zmluvy (dialóg na výber licenčnej 

úrovne), tlač licenčnej zmluvy, dôvodov nesprístupnenia je sprístupnené len v prípade, ţe práca je 

označená ako finálna a v nasledujúcich stavoch t.j. od finálnej verzie aţ po niektorý z konečných 

stavov obhájená trvale, neobhájená trvale.  

Upozorňujeme, ţe prístup pouţívateľa s rolou študent do EZP je riadené dátumovou akciou 

33 – Evidencia záverečných prác, pripadne nastavením atribútu Hraničný dátum pre študenta 

v zadaní záverečnej práce. Ak daný dátum nie je nastavený, tak má študent prístup len počas 

dátumovej akcie. Dátumovú akciu je vhodné pouţívať v kombinácií s mnoţinou štúdii, aby sme 

mohli definovať prístup do EZP napr. len študentom, ktorí sú v evidenčnom ročníku 3.  

V povolenom období v EZP môţe študent vykonávať nasledujúce akcie: 

- pridať záverečnú prácu 

- aktualizovať záverečnú prácu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

- odobrať záverečnú prácu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

- prílohy 

 pridať prílohu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

 zmazať prílohu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

 prevziať prílohu 

- evidovať licenčnú zmluvu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

- detail licenčnej zmluvy 

- abstrakt, texty, vlastnosti (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

- označiť ako finálnu (len v prípade, ţe práca nie je v stave finálne v EZP) 

- výsledok originality 

- tlač licenčnej zmluvy 

- tlač vyhlásenia o poskytnutí práce 

- tlač analytického listu 

Pri vkladní záverečnej práce do EZP systém kontroluje niekoľko vlastností daného súboru. 

Kontroly sú riadené nasledujúcimi parametrami: 

86 - EZP.kontrola.dlzka.textu - Parameter nastavuje, či sa má pri ukladaní záverečnej práce 

vykonať kontrola prevoditeľnosti práce na text. Test kontroluje, či bolo moţné vyextrahovať 1000 

znakov z práce. Hodnota parametra je spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej 

jednotky. 

89 - EZP.praca.velkost - Parameter určuje maximálnu veľkosť súboru (v megabajtoch) ukladanej 

záverečnej práce do EZP. Ak parameter nie je nastavený, tak predvolená hodnota je 20 MB. 

Hodnota parametra je spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej jednotky. 
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3.6.4.6.4 Export/import do externého EZP 

Export tém záverečných prác do externého EZP je prístupný v aplikácií na evidenciu 

záverečných prác (VSES057) iba v prípade, ţe systém nie je nastavený na lokálne úloţisko t.j. EZP 

nie je súčasťou AiS2. Tlačidlo exportu je sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných 

prác, exportov/importov pre EZP, CRZP na záloţke odfiltrovaných záverečných prác podľa 

akceptovaného študenta. Po exporte dostávajú príslušné témy záverečných prác stav 3 – 

rozpracované v EZP. Exportované sú iba tie témy záverečných prác, na ktorých je akceptovaný 

študent. Export zabezpečuje nadefinovaný WEB servis medzi AiS2 a externým EZP. 

3.6.4.6.5 Export/import do CRZP 

Export záverečných prác do CRZP je prístupný v aplikácií na evidenciu záverečných prác 

(VSES057) iba v prípade, ţe systém je nastavený na lokálne úloţisko t.j. EZP je súčasťou AiS2. 

Tlačidlo exportu je sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov 

pre EZP, CRZP na záloţke odfiltrovaných záverečných prác podľa akceptovaného študenta. Po 

exporte dostávajú príslušné záverečné práce stav 5 – export z EZP. Exportované sú iba práce, ktoré 

sú v stave 4 – finálne v EZP v príslušnom akademickom roku. Export zabezpečuje nadefinovaný 

WEB servis medzi AiS2 a CRZP. Plánované je automatické vyvolávanie danej sluţby v určitých 

intervaloch, napriek tomu ostáva aj priame vyvolanie danej sluţby pomocou daného tlačidla. 

V určitých prípadoch je nutné okamţité zaslanie záverečných prác do CRZP. 

3.6.5 Priebežné hodnotenie 

Priebeţné hodnotenie je forma hodnotenia študenta na predmete spravidla počas semestra, 

kde študent získava bodové ohodnotenie za dopredu definované aktivity. Na základe získaných 

bodov môţe byť študent priamo ohodnotení bez ďalšieho skúšania počas skúškového obdobia. AiS2 

umoţňuje kaţdému vyučujúcemu administráciu priebeţného hodnotenia od definovania dôvodu, 

cez zapisovanie hodnotenie, individuálne zverejnenie výsledkov aţ po moţnosť reálneho 

hodnotenia študenta na predmete. 

3.6.5.1 Dôvod priebeţného hodnotenia 

Dôvod pribeţného hodnotenia (ďalej dôvod hodnotenia) chápeme ako aktivitu študenta 

spojenú s príslušným predmetom, prípadne inú povinnosť napr.: písomná práca, semestrálna práca, 

účasť na cvičeniach, ... Dôvod hodnotenia sa viaţe k predmetu, akademickému roku a osobe 

priebeţného hodnotenia. Znamená to, ţe k jednému predmetu v akademikom roku, môţu mať rôzni 

vyučujúci rôzne dôvody hodnotenia.  

Dôvod hodnotenia je daný svojim popisom, vlastnými parametrami a osobami, ktoré, môţu 

s daným dôvodom pracovať. Popis je textový reťazec, ktorým sú rozlišované jednotlivé dôvody 

hodnotenia. Parametrami dôvodu hodnotenia sú: 

- maximálna hranica bodov – počet bodov informatívneho charakteru, neobmedzuje pouţívateľa 

udeliť viac bodov za dôvod hodnotenia, ale v prípade jej prekročenia na danú skutočnosť systém 

upozorní, 

- minimálna hranica bodov – počet bodov, ktorý je potrebné mať získané, aby boli body 

započítane do celkového počtu bodov (napr.: písomná práca II., minimálna hranica – 10 znamená, 

ţe študent bude mať do celkového súčtu získaných bodov započítane body za písomnú prácu II. iba 

v prípade, keď má získaných aspoň 10 bodov), daná hranica je nepovinný parameter,  

- započítavať – určenie, či sa dôvod má započítavať do celkovej sumy – Áno/Nie (vyučujúci sa 

môţe rozhodnúť, či niektoré dôvody budú alebo nebudú započítavané do celkového súčtu, napr.: 

účasť na cvičeniach nebude rozhodujúci dôvod, ale len evidenčný, alebo po nie veľmi úspešnej 

písomnej práci, sa môţe vyučujúci rozhodnúť, ţe nikomu nebudú dané body započítane, ale je 

dobré aby bodové hodnoty ostali ako zaevidované hodnotenie).  
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Osoba dôvodu hodnotenia je pouţívateľ, ktorý môţe vidieť a aj editovať body za priebeţné 

hodnotenie. Osoba priebeţného hodnotenia môţe byť určená iba z osôb, ktoré sú uvedené ako 

vyučujúci daného predmetu v príslušnom akademickom roku. Osoby dôvodu hodnotenia majú 

význam hlavne v prípade, ak predmet v danom akademickom roku vyučujú viacerí vyučujúci. 

Týmto spôsobom je moţné zabezpečiť, aby si vyučujúci neprepisovali navzájom bodové 

hodnotenia za dôvod hodnotenia. Pouţívateľ môţe evidovať body iba za dôvody hodnotenia na 

ktorých je uvedený ako osoba dôvodu hodnotenia. Administrovať dôvod hodnotenia v zmysle 

meniť jeho vlastnosti, môţe iba osoba, ktorá zaevidovala daný dôvod.  

Upozorňujeme na chápanie pouţívateľa vyučujúci. V systéme existuje rola č. 6 - Vyučujúci 

- Pouţívateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ vyučujúceho pri ľubovoľnom predmete. Rola sa 

neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému poţívateľovi, je priradená ako vyučujúci 

ľubovoľného predmetu. Systém zisťuje, či pouţívateľ je priradený k nejakému predmetu a na 

základe toho získava rolu vyučujúceho. Daná rola oprávňuje pouţívateľa pouţívať niekoľko 

aplikácií spojených s výučbou. Dané zistenie vyučujúceho môţeme chápať ako vyučujúceho 

predmetu. V praxi nastáva ale aj situácia, ţe osoba nie je priamo vyučujúci predmetu, ale je len 

zaradený ako vyučujúci v rozvrhu hodín predmetu. Môţeme ho chápať ako vyučujúceho rozvrhu 

predmetu. Základný rozdiel týchto vyučujúcich je v tom, ţe vyučujúci predmetu môţe evidovať aj 

hodnotenie a teda aj evidovať termíny hodnotenia. Vyučujúcemu rozvrhu predmetu sú sprístupnené 

len aplikácie a akcie, ktoré súvisia s procesom vyučovania t.j. elektronická nástenka, zaraďovanie 

študentov na rozvrh, evidencia priebeţného hodnotenia. Potrebné je uvedomiť si, ţe vyučujúci 

rozvrhu predmetu nie je rola. Znamená to, ţe pouţívateľ musí byť aspoň na jednom predmete 

vyučujúci, aby mu boli sprístupnené aplikácie na administráciu. Jednoducho povedané pouţívateľ 

musí byť vyučujúci predmetu, aby ho systém chápal ako vyučujúceho, čiţe opraveného 

pouţívateľa. Systém mu ponúka predmety, ktoré vyučuje a aj predmety z rozvrhu hodín. Vyuţitie 

vyučujúceho z rozvrhu predmetu má význam v tom prípade, ak nechceme, aby daná osoba bola 

zobrazovaná ako vyučujúci daného predmetu, ale chceme, aby bol zobrazený ako vyučujúci na 

príslušnej rozvrhovej akcii. Ak taká osoba je aj vyučujúci, tak má zobrazené aplikácie, ale nemôţe 

evidovať hodnotenie z daného predmetu. 

3.6.5.2 Evidencia priebeţného hodnotenia 

Evidovať pribeţné hodnotenie znamená zaevidovať do systému body jednotlivým 

študentom k jednotlivým dôvodom hodnotenia. Aby pouţívateľ mohol zaevidovať body, musí byť 

v danom akademickom roku definovaný dôvod hodnotenia pre zvolený predmet, musí byť medzi 

osobami dôvodu hodnotenia a musia byť na daný predmet zapísaní študenti. Evidovať body je 

moţné priamym zadávaním bodov jednotlivým študentom za jednotlivé dôvody hodnotenia alebo 

exportom údajov a následným importom priebeţných hodnotení zo súboru.  

Systém zobrazuje pre kaţdý dôvod hodnotenia zaevidovanú hodnotu bodov, kto dané body 

zaevidoval a jeho parametre – minimálna hranica, maximálna hranica, započítať. Pre príslušného 

študenta a zvolené zobrazené dôvody hodnotenia systém zobrazuje aj sumárny počet bodov 

priebeţného hodnotenia. Upozorňujeme, ţe do celkového počtu bodov sú započítané iba aktuálne 

zobrazené dôvody priebeţného hodnotenia. Ak dôvod hodnotenia má atribút započítavať nastavený 

na hodnotu Nie, tak daný počet bodov nie je započítaný do celkového počtu bodov. Ak dôvod 

hodnotenia má nastavenú minimálnu hodnotu a študent nezískal aspoň danú hranicu bodov, tak 

daný počet bodov nie je započítaný do celkového počtu bodov.  

Atribút započítavať je moţné individuálne pre jednotlivých študentov nastaviť na hodnotu 

Áno alebo Nie. Znamená to, ţe bez ohľadu na hodnotu daného parametru pri dôvode hodnotenia, je 

moţné označeným študentom a zvoleným dôvodom nastaviť hodnotu Áno/Nie. Samozrejme, ţe pri 

evidovaní hodnotenia (študent ešte nemal udelené body za daný dôvod hodnotenia) sa študentovi 

nastavuje hodnota daného parametra podľa dôvodu hodnotenia. Ide o prípady, keď sa vyučujúci 
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rozhodne, ţe len niektorým študentom nezapočíta body za určitý dôvod hodnotenia, ale vo 

všeobecnosti sa dané body ostatným študentom majú započítať. 

3.6.5.3 Priebeţné hodnotenie v evidencii hodnotenia 

Evidencia priebeţného hodnotenia má dva hlavné významy. Nezanedbateľný prínosom je, 

ţe spolu so zaevidovaním pribeţného hodnotenia zároveň zverejníme výsledky pre jednotlivých 

študentov. Upozorňujeme, ţe študent si vie pozrieť priebeţné hodnotenie len u predmetov 

zapísaných v zápisnom liste a len body zaevidované k svojmu štúdiu t.j. nevie pozrieť priebeţné 

výsledky iného študenta. Hlavný prínos evidencie priebeţného hodnotenia je pri samotnom 

hodnotení študenta za príslušný predmet. Systém pri evidencii hodnotenia ponúka zaevidované 

priebeţné hodnotenia.  

 V mnohých prípadoch je študent na zapísanom predmete ohodnotený hneď na základe 

výsledkov pribeţného hodnotenia bez ďalšieho skúšania v ľubovoľnej forme. Cieľom systému je, 

aby umoţnil zaevidovať hodnotenie na základe priebeţného hodnotenia. Systém môţe navrhovať 

hodnotenie študenta len v prípade, ţe je definovaný prevod bodového hodnotenia na škálu 

hodnotenia príslušného spôsobu ukončenia predmetu. Jednoducho povedané musí byť 

nadefinované, aké bodové rozpätie zodpovedá jednotlivým hodnotenia (napr.: B – veľmi dobre od 

80 do 90 bodov). Upozorňujeme, ţe v AiS2 uvaţujeme iba o bodovom prevode t.j. určení intervalu 

bodov pre hodnotenie. Interval je zľava uzavretý a sprava otvorený. V príklade B – veľmi dobre 

v intervale od 80 do 90 bodov znamená, ţe ak študent získa 80 bodov, tak systém navrhuje 

hodnotenie B. Bodové priebeţné hodnotenie 90 uţ nezodpovedá hodnoteniu B. Definovanie 

škálového prevodu bodov je na dvoch úrovniach. Základné je na úrovni fakulty/univerzity. Na 

niţšej úrovni je moţné prevod definovať pre vyučujúceho, predmet v akademickom roku. Znamená 

to, ţe vyučujúci si môţe pre predmet nadefinovať svoj vlastný škálový prevod bodov. Ak má 

vyučujúci nadefinovaný vlastný škálový prevod bodov, tak systém navrhuje hodnotenie na základe 

jeho škály pri predmete. Ak je definovaný škálový prevod na úrovni fakulty a nie je na úrovni 

predmetu a vyučujúceho, tak systém navrhuje hodnotenie na základe fakultnej škály prevodu 

bodov. Ak nie je definovaný prevod ani na úrovni fakulty/univerzity, tak systém nemôţe navrhnúť 

hodnotenie a je zobrazovaná informácia o neexistencii navrhovaného hodnotenia. Pri zlom 

nadefinovaní intervalov sa môţe stať, ţe získané bodové hodnotenia môţe zodpovedať viacerým 

hodnoteniam zo škály. Ak by na základe škály prevodu bodov systém zistil nejednoznačné 

navrhované hodnotenie, tak systém nemôţe navrhnúť hodnotenie a je zobrazovaná informácia 

o nejednoznačnosti navrhovaného hodnotenia. Hranice bodových intervalov nie sú povinné atribúty. 

Upozorňujeme na moţný prípad, keď pri definovaní intervalu je vhodnejšie nadefinovať len dolnú 

hranicu. V prípade, ţe hodnotenia A – výborne zodpovedá podľa študijného poriadku bodovému 

intervalu od 90 do 100 bodov, je vhodné interval definovať v dolnej hranici 90 bodov a bez hornej 

hranice. Takto nadefinovaný interval navrhne hodnotenia A – výborne aj študentov, ktorý získal 

viac ako 100 bodov, čo priebeţné hodnotenie umoţňuje aj v prípade definovaných maximálnych 

hodnôt za jednotlivé dôvody hodnotenia. V prípade, ţeby bola nadefinovaná aj horná hranica 100 

bodov, tak pre študenta, ktorý získal viac ako 100 by systém nenašiel ţiadnu škálu hodnotenia. 

3.6.5.4 Evidencia priebeţného hodnotenie v aplikáciách 

Administrácia priebeţného hodnotenia je spravovaná v samostatnej aplikácií VSES047 - 

Definovanie dôvodov a evidencia priebeţného hodnotenia. Aplikácia je sprístupnená pouţívateľovi 

s dynamickou rolou vyučujúci t.j. pouţívateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ vyučujúceho pri 

ľubovoľnom predmete. Na stredisku, ktoré zabezpečuje výučbu môţe vyučujúcich zastúpiť 

pouţívateľ s rolou 40 - zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku. 

Pouţívateľovi sa na príslušnej fakulte ponúkajú predmety, ktoré vyučuje v príslušnom 

akademickom roku, semestri, na stredisku. Pre zvolený predmet definuje dôvod hodnotenia 
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a samotné bodové hodnotenie študentom, ktorí v danom akademickom roku majú zapísaný zvolený 

predmet. 

 

Administráciu dôvodov hodnotenia umoţňujú akcie na záloţke Definovanie dôvodov hodnotenia: 

- Pridať dôvod hodnotenia – moţnosť vytvoriť k predmetu nový dôvod hodnotenia, 

- Aktualizovať dôvod hodnotenia – v prípade zmeny atribútu započítavať, systém danú zmenu 

vykoná aj pri študentoch, ktorí majú za daný dôvod zaevidované bodové hodnotenie (ak sa body za 

daný dôvod mali započítavať a pouţívateľ zmenil atribút na hodnotu nie, tak sa všetkým študentom, 

ktorí uţ mali zaevidované body zmení, ţe sa nemajú započítať dané hodnoty), 

- Odobrať dôvod hodnotenia – v prípade, ţe k danému dôvodu uţ boli zaevidované nejaké 

bodové hodnotenia (upozorňujeme, ţe aj nula je bodové hodnotenie), systém nedovolí taký dôvod 

hodnotenia odobrať a upozorní na danú skutočnosť, 

- Vytvoriť kópiu dôvodu hodnotenia z predchádzajúcich rokov – moţnosť vytvoriť dôvod 

hodnotenia podľa dôvodu hodnotenia vytvoreného v predchádzajúcich akademických rokoch, 

v podstate je to moţnosť preklopenia starých dôvodov hodnotenia do aktuálneho akademického 

roku, systém ponúka pouţívateľovi dôvody hodnotenia, ktoré v minulosti k danému predmetu 

zaevidoval, vytvorením kópie vzniká nový dôvod hodnotenia s atribútmi pôvodného, ktorý je 

moţné následne aktualizovať,  

- Zrušiť udelené priebeţné hodnotenia – moţnosť hromadného odobratia udelených hodnotení za 

zvolený dôvod hodnotenia, systém všetkým študentom odoberie udelené hodnotenia pre zvolený 

dôvod hodnotenia. 

 

Evidenciu priebeţného hodnotenia umoţňujú akcie na záloţke Výber študentov, dôvodov 

hodnotenia: 

- Uloţiť priebeţné hodnotenia – uloţenie zaevidovaných bodových hodnotení do systému, 

- Exportovať údaje do súboru – export zobrazených údajov pre moţnosť vyuţitia externého 

systému na zaevidovanie bodov, 

- Importovať priebeţné hodnotenia zo súboru – import udelených bodových hodnotení pre 

jednotlivých študentov a dôvody hodnotenia, upozorňuje, ţe sa importujú iba body, nie je moţné 

importom meniť hodnoty parametrov dôvodu hodnotenia,  

- Stiahnuť definíciu súboru Priebeţných hodnotení 

- Nastaviť započítavanie dôvodov hodnotenia – moţnosť označeným študentom zmeniť hodnotu 

atribútu Započítavať na hodnotu Áno/Nie, pre jednotlivé dôvody hodnotenia, pre ktoré môţe 

pouţívateľ zapisovať body. 

 

Individuálne evidovať pribeţné hodnotenie je moţné v aplikácií VSES040 – Evidencia 

hodnotenia študentov. V zozname študentov je zobrazená hodnota získaného priebeţného 

hodnotenia v stĺpci Priebeţné hodnotenie. Daná hodnota zodpovedá celkovému počtu získaných 

bodov študenta za dôvody hodnotenia podľa parametrov jednotlivých dôvodov.  

Akcie súvisiace s priebeţným hodnotením: 

- Detail priebeţné hodnotenia – zobrazenie priebeţného hodnotenia zvoleného študenta, kde sú 

rozpísané jednotlivé dôvody hodnotenia z ktorých ma študent zaevidované body a dôvody 

hodnotenia, za ktoré môţe daný pouţívateľ zaevidovať hodnotenie podľa osôb dôvodu hodnotenia, 

- Aktualizácia priebeţného hodnotenia – moţnosť individuálne zmeniť hodnotu pribeţného 

hodnotenia alebo zmeniť hodnotu atribútu Započítavať a teda zmeniť celkovú hodnotu priebeţného 

hodnotenia, 

- Pridať navrhované hodnotenie z priebeţného hodnotenia – zaevidovanie hodnotenia študentovi 

na základe navrhovaného. 
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Pridať navrhované hodnotenie z priebeţného hodnotenie je moţné študentovi iba v prípade, 

ţe študentovi je moţné udeliť hodnotenie. Znamená to, ţe študent môţe získať hodnotenie, nemá 

vyčerpané termíny. Upozorňujeme, ţe systém navrhuje hodnotenie len v konečnej fáze spôsobu 

ukončenia. Znamená to, ţe ak predmet má spôsob ukončenia ZS – zápočet a skúška a skúška je 

konečná fáza hodnotenia, čiţe aţ za konečné hodnotenie skúšky sa povaţuje predmet za 

absolvovaný, tak systém navrhuje hodnotenie za fázu skúška. ďalej upozorňujeme, ţe systém 

v určitých prípadoch nebude môcť navrhnúť hodnotenie, alebo navrhované hodnotenie nie je 

jednoznačné a v takýchto prípadoch nebude moţné pridať navrhované hodnotenie, nakoľko 

neexistuje. Po vyvolaní pridania navrhovaného hodnotenia systém na vyvolanom dialógu 

upozorňuje pouţívateľa na fázu hodnotenia (bez jej moţnosti zmeny) a ţe zaeviduje navrhované 

hodnotenie študentovi na najbliţší moţný termín. Pouţívateľ môţe nastaviť termín hodnotenia (v 

prípade, ţe akcia bola vyvolaná na študentoch, ktorí boli filtrovaní podľa termínu hodnotenia, tak je 

prednastavený filtrovaný termín hodnotenia). Pouţívateľ určuje dátum hodnotenia. Ak je zvolený 

termín hodnotenia, tak systém nastavuje dátum termínu, inak nastavuje aktuálny dátum. Ak 

pouţívateľ je administrátor predmetu alebo ma rolu zapisovateľa pedagogických výkonov, tak môţe 

vybrať osobu, ktorá udelila hodnotenia. Ak pouţívateľ je vyučujúci daného predmetu, tak 

predvolená osoba je daný pouţívateľ, bez moţnosti zmeniť danú osobu.   

 

Parametrizáciu škálového prevodu bodov na úrovni fakulty/univerzity sa spravuje 

v aplikácii VSES189 – Správa parametrov predmetov pre evidenciu výsledkov, skupín študijných 

programov. Bodový interval pre jednotlivé škály hodnotenia je moţné nastaviť v časti, kde sa 

definujú prípustné hodnotenia pre skupiny študijných programov t.j. záloţka Skupiny študijných 

programov, Aktualizácia skupiny študijných programov, kde v prehľade hodnotenia skupiny je 

moţné vyvolať akciu Definovať bodový interval. Pre zvolené hodnotenie pouţívateľ definuje dolnú, 

hornú hranicu bodov (reálne číslo). Opäť upozorňujeme, ţe hranice nie sú povinné. Pri definovaní 

intervalu musí byť zaevidovaná aspoň jedna hranica.   

 

Parametrizáciu škálového prevodu bodov na úrovni predmetu a vyučujúceho sa spravuje 

v aplikácii VSES047 – Definovanie dôvodov a evidencia priebeţného hodnotenia na záloţke 

Definovanie škálového prevodu, kde sú prístupné akcie: 

- Pridať škálový prevod – moţnosť vytvoriť k predmetu škálový prevod bodov na hodnotenia pre 

zvolený predmet v akademickom roku a pre vybratých vyučujúcich (analógia zavedenia dôvodu 

hodnotenia), 

- Aktualizovať škálový prevod – moţnosť upraviť hranice intervalu nadefinovanej škály, systém 

neupozorňuje, ţe pri zmene hraníc nastala situácia, ţe sú udelené hodnotenia, ktoré nezodpovedajú 

škálovému prevodu (upozorňujeme, ţe zmena hraníc sa neprejaví uţ pri udelených hodnoteniach 

študentov t.j. systém len navrhuje hodnotenie, ale nie je priama väzba udeleného hodnotenia na 

škálu, nie je chyba ak systém navrhuje iné hodnotenie, ako má študent zapísané), 

- Odobrať škálový prevod – moţnosť odobrať škálový prevod (upozorňujeme, ţe udelené 

hodnotenia na základe škály prevodu nie sú naviazané na ţiadny škálový prevod), 

- Vytvoriť kópiu škálového prevodu z predchádzajúcich rokov – moţnosť vytvoriť škálový prevod 

podľa prevodu vytvoreného v predchádzajúcich akademických rokoch, v podstate je to moţnosť 

preklopenia starých škálových prevodov do aktuálneho akademického roku, systém ponúka 

pouţívateľovi škály hodnotenia, ktoré v minulosti k danému predmetu zaevidoval, vytvorením 

kópie vzniká nový škálový prevod pre daný predmet, ktorý je moţné následne aktualizovať,  

 

Pri pridávaní škálového prevodu pre predmet systém ponúkne škálu hodnotenia, pre ktoré je 

moţné definovať bodové hranice. Škála hodnotenia zodpovedá nadefinovaným prípustným 

hodnotám pre spôsob ukončenia predmetu, pre ktorý definujeme škálu prevodu. Prípustné hodnoty 

sú definované v aplikácií VSES189 – Správa predmetov pre evidenciu výsledkov, skupín študijných 
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programov. Znamená to, ţe systém pre predmet, ktorého spôsob ukončenia je napr.: S – skúška, 

ponúkne škálu A – výborne, B – veľmi dobre, ... Ale ak pre nejakú skupinu študijných programov 

je definované hodnotenie aj p – prospel, n – neprospel, tak systém ponúkne aj dané hodnoty. Keďţe 

definujeme škálový prevod pre predmet a nie pre študijnú skupinu, systém ponúka všetky prípustné 

hodnoty pre spôsob ukončenia predmetu. Nie je potrebné mať zadefinované hranice pre kaţdé 

hodnotenie. Systém ukladá hranice bodov len pre tie hodnotenia, kde je zaevidovaná aspoň jedna 

hranica. Systém ponúka hodnotenia len v konečnej fáze hodnotenia. Znamená to, ţe ak predmet má 

spôsob ukončenia ZS – zápočet a skúška, čo je dvojhodnotenie a je nastavene, ţe konečná fáza je 2. 

fáza, tak systém neumoţní nadefinovať škálu pre 1. fázu (spravidla zápočet). Študent absolvuje 

predmet keď získava hodnotenie v konečnej fáze spôsobu ukončenia a aj preto systém navrhuje 

hodnotenie, za ktoré študent získava kredit.  

Pri pridávaní škálového prevodu systém pre jednotlivé hodnotenia ponúka preddefinované 

hodnoty intervalu podľa škálového prevodu na úrovni fakulty/univerzity. Samozrejme, ţe ak pre 

hodnotenie nie je definovaný interval na úrovni fakulty/univerzity, tak nie sú preddefinované 

hodnoty.  

Pri pridávaní škálového prevodu je potrebné určiť (vybrať) vyučujúceho, ktorému na 

základe danej škály bude systém navrhovať hodnotenia študenta. Pre ten istý predmet 

v akademickom roku, môţu mať dvaja rôzny vyučujúci rôzne škálové prevody podobne ako aj 

môţu mať rôzne dôvody priebeţného hodnotenia. Škálový prevod môţe byť spoločný aj pre 

viacerých vyučujúcich daného predmetu. Nie je potrebné definovať škálový prevod pre kaţdého 

vyučujúceho, je moţné zvoliť okrem vyučujúceho aj osoby, ktoré môţu pouţívať daný škálový 

prevod. Systém navrhuje hodnotenie študentovi na základe škálového hodnotenia, ktoré je určené 

pre daného vyučujúceho alebo podľa toho, ktoré môţe pouţívať. Upozorňujeme, ţe jeden vyučujúci 

môţe mať pri jednom predmete vo zvolenom akademickom roku pre jedno hodnotenie len jednu 

nadefinovanú hranicu. Znamená to, ţe napr.: Ján Novák môţe pri predmete ALG1a – Algebra pre 

hodnotenie A – výborne len jednu dolnú a jednu hornú hranicu. V prípade, ţe osoba uţ má 

nadefinovaný pre daný predmet aspoň jeden škálový prevod, uţ nemôţe pridať ďalší, ale len 

aktualizovať existujúci. Aj pridanie hraníc pre ďalší spôsob hodnotenia je aktualizácia uţ 

existujúceho škálového prevodu. Uţ pri pridávaní hodnotenia systém zisťuje danú skutočnosť. Ak 

môţe pridať škálový prevod, tak v mnoţine pre vyučujúceho a v mnoţine môţu pouţívať, sú len 

osoby, ktoré pre daný predmet a akademický rok ešte nemajú ţiadny škálový prevod. 

Aktualizovať a odoberať môţe pouţívateľ iba ten škálový predmet, ktorý bol určený pre 

pouţívateľa ako vyučujúceho. Osoby, ktoré môţu pouţívať dané škálové prevody nemôţu 

aktualizovať a ani odoberať daný škálový prevod. 
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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 slúţia 

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 pouţívaných spôsobov výučby predmetov - definovanie prípustných 

spôsobov výučby predmetov, ktoré sú pouţívane na fakulte, univerzite, výberom z moţných 

spôsobov výučby. Pre definované spôsoby výučby predmetov je moţné 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 moţné 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, ... 
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 Elektronická nástenka predmetov 

 VSST157 - Elektronická nástenka predmetu - zverejňovanie odkazov k predmetu vzhľadom 

na akademický rok a vyučujúceho predmetu (dôleţité termíny, úlohy, príklady, ...). Pomocou 

elektronickej nástenky môţe vyučujúci komunikovať so študentmi prihlásenými na jednotlivé 

predmety a naopak. 

3.7.2 Základné roly pre ST 

 15 - správca študijných programov na univerzite/fakulte - Moţnosť 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. Pouţívateľ môţe spravovať študijné 

programy, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite. 

 16 - administrátor ponuky predmetov - Moţnosť 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, ...). 

Pouţívateľ môţe spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

 17 - správca parametrov študijných plánov (predmetov) - Výber pouţívaných spôsobov výučby 

predmetov na organizačnej jednotke. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Na 

príslušnej organizačnej jednotke je moţné 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 - Pouţívateľ, ktorému sú sprístupnené aplikácie pre 

komplexnú tvorbu študijných plánov t.j. správa pouţívaných 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. 

môţe tvoriť ponuky predmetov na všetkých strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu pre danú 

fakultu/univerzitu, môţe tvoriť študijné plány pre všetky prípustné študijné programy, ktoré 

spravuje príslušná fakulta/univerzita. 

 41 - pomocný administrátor ponuky predmetov - Moţnosť 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, ...). Pouţívateľ môţe spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na 

príslušnom stredisku. 

 50 - garant študijného programu - Pouţívateľ, 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 poţívateľovi, je priradená ako garant. 

Pouţívateľ môţe 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 - Moţnosť schvaľovania predmetov na stredisku (iba 

schválené predmety je moţné pridať do študijných plánov). Rola sa prideľuje na úroveň 

strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Pouţívateľ môţe schvaľovať 

predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

3.7.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ST 

V rámci subsystému ST odporúčame mať na kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 15, ktorý administruje študijné programy, ktoré sú 
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v správe na príslušnej organizačnej jednotke. Pouţívateľ 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 slúţi na definovanie študijných programov na fakulte/univerzite 

(skratka, popis, doplňujúce väzby na číselníky), definovanie nadväzujúcich študijných programov 

(študijný program môţe mať niekoľko nadväzujúcich študijných programov a jeden študijný 

program môţe nadväzovať na niekoľko študijných programov), definovanie väzieb na číselníky 

ÚIPŠ a CRŠ. Odporúčame prekontrolovať aktuálnosť študijných programov t.j. či študijné 

programy, ktoré sa uţ nemajú ponúkať v ďalších aplikáciách, tak by mali mať nastavený atribút do 

dátumu (staršie študijné programy, ktoré sa uţ 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 moţné 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 

moţné 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 pouţívania študijného programu v subsystéme ST je potrebné, aby kaţdý študijný program 

mal nastavené činnosť „spravuje štúdium“. Činnosť „akredituje“ je vyuţívaná pri výstupnej zostave 

do akreditačného spisu, kde sa vyberá organizačná jednotka, ktorá je uvedená pri danom študijnom 

programe. Činnosť „je zaradené na oddelenie“ je vyuţívaná pri evidencii štúdia, kde je moţné 

zadať, ţe napriek tomu, ţe študijný program spravuje napr. PF UPJŠ, tak tento študijný program je 

zaradený na študijné oddelenie, ktoré je napríklad v Roţňave. Pouţívateľovi, ktorý bude mať rolu, 

ktorá oprávňuje k správe štúdia (36), a ktorú má pouţívateľ na PF UPJŠ sa budú ponúkať tie 

študijné programy, ktoré spravuje PF UPJŠ. Ak pouţívateľ bude mať rolu na inej organizačnej 

jednotke ako spravuje, v tomto prípade na oddelení, ktoré je v Roţňave, tak pouţívateľovi sa budú 

ponúkať iba študijné programy, ktoré sú zaradené na dané stredisko. 

Aplikácia VSST040 slúţi 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 mnoţiny 

študijných programov študijného odboru, ktoré patria danému garantovi (jednoducho povedané 

nadefinovať garantov k študijným programom). Takým istým spôsobom je moţné 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 

pouţívateľovi sú k dispozícií iba študenti štúdia na študijných programoch, ktorým je študijným 

poradcom. Pri transformácií dát nebolo moţné (nie je moţné) 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 

(môţu byť) vytvorené podprogramy, ktoré vznikli z predmetov odboru v AIS (inom akademickom 

systéme). Nie všetky podprogramy sú naozaj podprogramy. Treba si uvedomiť, ţe študijný program 

môţe 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 moţné 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 moţné, ţe 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 pouţívateľ, 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 

pouţívateľ, ktorý tvorí študijný plán, tak môţe 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 kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 26, ktorý má v správe tvorbu študijných plánov pre 

študijné programy. Pouţívateľ s danou rolou môţe nahradiť všetkých pouţívateľov, ktorí na 

jednotlivých zabezpečujúcich strediskách môţu tvoriť ponuky predmetov a všetkých garantov, ktorí 

tvoria študijné plány. Pouţívateľ nie je obmedzovaný pri jednotlivých etapách tvorby študijných 

plánov dátumovými intervalmi. Pouţívateľ má sprístupnenú aplikáciu pre tvorbu ponuky 

predmetov, pričom tvoriť ponuku môţe za všetky strediská, ktoré pre danú fakultu/univerzitu 

zabezpečujú výučbu a aplikácie pre samotnú tvorbu študijných plánov, pričom môţe tvoriť študijné 

plány pre všetky študijné programy, ktoré sú pre daný akademický rok prípustné. Pouţívateľ je 

zodpovedný za študijné plány v globálnom hľadisku. Definuje, pre ktoré študijné programy je 

moţné 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 pouţívateľov, ktorí budú 

mať rolu č. 16. Predmety sú evidované iba na strediskách, ktoré majú vlastnosť, ţe pre príslušnú 

fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu, a preto príslušnú rolu má zmysel prideliť pouţívateľovi len 

na takých organizačných jednotkách. Pouţívateľ má k dispozícií aplikáciu VSST152, ktorá slúţi na 

tvorbu ponúk predmetov príslušného strediska, pričom zahŕňa aj evidenciu textov k predmetom 

(cieľ, odporúčaná literatúra, pribeţné hodnotenie, ...). Tvorba ponuky pre daných pouţívateľov 

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 kaţdom stredisku bol pouţívateľ, 

ktorý bude mať rolu č. 51, ktorá oprávňuje pouţívateľa schvaľovať predmety v ponuke predmetov. 

Len schválené predmety je moţné 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 môţe pouţívateľ 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 moţným väzbám či uţ voči subsystému vo 

vnútri alebo voči iným subsystémom. Stavebná jednotka predmet je pouţitá 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, ţe v čase 

tvorby podkladov pre rozvrh hodín daný predmet bol zaradený v študijných plánoch a neskôr ho 

chce niekto z daného akademického roku odstrániť. Systém má upozorňovať na dané skutočnosti. 

Situáciu, ţe predmet je uţ zaradený v študijných plánoch má vyriešiť t.j. ţe 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, ţe predmet 

v danom akademickom roku uţ majú zapísaný študenti alebo ţe je uţ 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, čiţe napr.: najprv treba 

odobrať študentom predmet zo zápisných listov a aţ potom je ho moţné odobrať z ponuky 

predmetov. 

Aplikácie na tvorbu študijných plánov sú sprístupnené  pouţívateľom, ktorí sú definovaní 

ako garanti jednotlivých študijných programov. Garanti môţu tvoriť študijné plány v príslušnom 

akademickom roku iba v dátumovom intervale, ktorý je definovaný v správe dátumov akcií. 

Aplikácia VSST120 slúţi na tvorbu študijných plánov pre jednotlivé študijné programy, pričom je 

moţné 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 slúţi na tvorbu študijných plánov cez podprogramy. Vytvorené 

bloky výučby sú tvorené s väzbou na daný podprogram a následne je moţnosť priradiť vybrané 

bloky študijným programom, ktoré sú definované pre daný podprogram. 

Bloky výučby, ktoré sú stavebné jednotky študijných plánov, do ktorých sa pridávajú 

predmety, môţu byť naviazané na podprogram. Ak blok výučby nie je naviazaný na podprogram, 

môţe s ním pracovať garant príslušného študijného odboru, pod ktorý je zaradený daný študijný 

program. Ak blok výučby je naviazaný na podprogram, môţe 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 AIS), 

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 môţu byť odstránené 

v správe študijných odborov, garantov (VSST040). Danú kontrolu a prípadnú aktualizáciu blokov 

výučby by mal vykonať pouţívateľ, ktorý má rolu č. 26 a môţe tvoriť študijné plány pre všetky 

študijné programy. 

 

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

môţe podieľať niekoľko pouţívateľov. Odporúčame dodrţiavať určitú postupnosť jednotlivých 

krokov pri tvorbe študijných plánov. Ako nultý krok je vhodné nastaviť, prípadne prekontrolovať 

dáta uţ v spomínaných aplikáciách:  

 pouţívané spôsoby výučby predmetov (VSST020) – pre predmety na príslušnej 

fakulte/univerzite je moţné zadefinovať rozsah výučby len pre vybrané spôsoby výučby (ak na 

fakulte nie je zauţívaný 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 moţnosť, aká môţe byť štruktúra študijného plánu, dĺţka štúdia určuje, pre aké ročníky 

môţe byť predmet doporučený v študijnom pláne, na základe činností študijného programu je 

moţné definovať, ktorá organizačná jednotka môţe vykonávať prijímacie konanie, ktorá 

spravuje štúdium, prípadne je zaradené na oddelenie (kaţdý 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 uţ nie sú aktuálne, t.j. uţ nie sú pouţívané, by mali mať 

ukončené platnosti 

 študijné odbory, garanti, podprogramy (VSST050) – pre potreby korektného akreditačného 

spisu, pre správnu moţnosť 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 kaţdý 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 kaţdý študijný program je potrebné kaţdý akademický rok 

tvoriť študijný plán. Niektoré študijné programy uţ zanikli alebo opačne, pre potreby akreditácie je 

moţné dopredu vytvoriť študijný program, študijný plán a aţ 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 uţ aj tvoriť študijné plány.  Systém nebráni 

prekrytiu daných intervalov, ale daná situácia môţe skomplikovať tvorbu, lebo niekto neuváţeným 

spôsobom môţe zasiahnuť do uţ vytvorených študijných plánov. Samozrejme taká moţnosť musí 

byť nastaviteľná, lebo niekedy je potrebné zasahovať aj spätne, ale skôr odporúčame, aby takéto 

zmeny vykonával pouţívateľ s rolou č. 26, na ktorého sa nevzťahujú dátumové ohraničenia, 

a zároveň by daný pouţívateľ mal vedieť čo môţe vykonať a mal by rozoznať, ako riešiť vzniknuté 

situácie t.j. či je to zmena kreditu, či je to zavedenie nového predmetu, či môţem 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 pouţívateľov 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 moţné 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.: vyuţiť moţnosť 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, ţe 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 moţné aktualizovať 

aj mimo dátumového intervalu, ale zmena kreditu u predmetu môţe spôsobiť, ţe študent bude mať 

málo kreditov na svojom štúdiu a v prípade, ţe takúto zmenu chcete vykonať uţ u pouţívaného 

predmetu, treba zváţiť, kde všade sa to môţe a aj má prejaviť. Do ponuky predmetov patria aj 

štátnicové predmety a aj obhajoba záverečnej práce, nakoľko aj tieto predmety sú súčasťou kaţdého 

študijného plánu.  

Tretím krokom je nastavenie dátumového intervalu pre dátumovú akciu 01 – Tvorba 

študijného plánu. Dátumové ohraničenie platí len pre pouţívateľov s rolou garant, výkonný garant.  

Samozrejme, ţe dátumový interval je moţné nastaviť uţ priamo pri prvom kroku. 

V štvrtom kroku prebieha samotná tvorba študijných plánov či uţ pre jednotlivé študijné 

programy (VSST120) alebo pre podprogramy (VSST130). Tvoriť študijné programy cez 

podprogramy je moţné iba v prípade, ţe 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 moţné 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 moţné prezerať cez jednotlivé 

strediská, ktoré zabezpečujú výučbu daných predmetov a cez vyučujúcich daných predmetov, ... 

v príslušnom akademickom roku (VSST060). Pre študijný program je moţné 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 pouţívateľovi. Hlavným cieľom nástenky je 

jednoduchá komunikácia vyučujúceho so študentmi a naopak, pri predmetoch, ktorým je pouţívateľ 

vyučujúcim alebo ich má zapísané v zápisnom liste. Pouţívateľ, ktorý je vyučujúcim, môţe pre 

predmety, ktoré vyučuje evidovať štandardné odkazy (sylabus predmetu, dôleţité termíny, ...) 

a študentom, ktorí sú prihlásení na daný predmet (majú ho zapísaný vo svojom zápisnom liste), 

môţe zadávať odkazy, ktoré sú adresné vybraným študentom, prípadne reagovať na existujúci 

zaevidovaný odkaz. Pouţívateľ, ktorí nie je vyučujúcim vybraného predmetu, môţe 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 poţiadaviek a obmedzení vytvoriť 

rozvrh hodín, ale slúţi 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 vyuţívanie 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 môţu 

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 týţdni rozdelené, pre aké 

intervaly bude moţné definovať obmedzenia vyučujúcich. 

 VSRH014 - Evidencia miestností - definovanie miestností, určovanie účelu miestností, 

časových presunov pre potreby kontroly rozvrhu hodín. 

 VSRH016 - Evidencia rozvrhovaných študijných programov, ročníkov, krúţkov - 

definovanie prípustných ročníkov a krúţkov pre študijné programy v akademickom roku a 

semestri. Základné rozvrhové akcie sú vytvárané zo študijných plánov len pre prípustné 

ročníky, prípadne krúţky 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 slúţia 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 - moţnosť 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, krúţok, 

podprogram, rozvrhové okienko. 
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 VSRH001 - Prehľad, vyhľadávanie voľných miestností - moţnosť vyhľadávať voľné 

miestnosti v zvolenom dátumovom intervale v zadanom čase alebo poţadovaného rozsahu. 

Miestnosti je moţné vyhľadávať pre jednotlivé dni, budovy, podľa zadaného kódu miestnosti, 

... 

 VSRH050 - Štatistické prehľady - vyťaţenosť miestností, výučba, ... - Štatistické prehľady - 

vyťaţenosť miestností, výučba, ... 

 ... 

3.8.2 Základné roly pre RH 

 27 - fakultný/univerzitný rozvrhár - Moţnosť tvorby rozvrhu hodín z pohľadu fakulty/univerzity. 

Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Rola umoţňuje definovanie rozvrhových 

intervalov, rozvrhovaných študijných programov, ročníkov, krúţkov 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 môţe daná fakulta/univerzita pouţívať. 

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

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

klinika, ...). Pouţívateľ môţe na príslušnom stredisku evidovať obmedzenia vyučujúcich, tlačiť 

zoznam rozvrhových akcií, aktualizovať vyučujúceho na rozvrhovej akcii. 

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

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

viaţe na úroveň fakulty/univerzity. Miestnosť má vlastníka fakultu/univerzitu, a preto pouţívateľ 

administruje miestnosti na danej fakulte, ktoré môţe za účelom pouţitia poskytnúť ostatným 

fakultám/univerzite. 

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

na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Pouţívateľ môţe na 

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

zabezpečuje príslušné stredisko a zároveň môţe 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 kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 46, ktorý administruje miestnosti, ktoré sú vo vlastníctve 

na príslušnej organizačnej jednotke. Pouţívateľ 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 pouţitia miestnosti t.j. ţe danú 

miestnosť je moţné na fakulte pouţiť za účelom rozvrhu hodín a termínu hodnotenia a teda do takej 

miestnosti si napr.: zamestnanec nebude môcť vypísať osobnú akciu. Definovanie účelov pouţitia je 

potrebne, aby mohla byť miestnosť pouţitá v príslušných aplikáciách. Na všetkých 

fakultách/univerzite je potrebné prekontrolovať, nadefinovať, za akým účelom môţe byť kaţdá 

miestnosť pouţitá a ktorou fakultou/univerzitou. Miestnosť môţe byť pouţívaná ľubovoľnou 

fakultou za ľubovoľným účelom. Účel definuje vlastník miestnosti, pričom vlastník môţe 

poskytnúť miestnosť inej fakulte/univerzite. Pouţitie miestnosti je moţné definovať na presne 

určené časové obdobie t.j. jedna fakulta môţe 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 vyuţívaný pri kontrole pri 

tvorbe rozvrhu, či študenti majú dostatočný čas na presun medzi jednotlivými výučbami. 

V rámci subsystému RH odporúčame mať na kaţdej organizačnej jednotke 

(fakulta/univerzita) pouţívateľa s rolou č. 27, ktorý má k dispozícií aplikácie, pomocou ktorých je 

moţné spracovať agendu rozvrhu. Systém nevytvára rozvrh hodín sám na základe zadaných 

vstupných parametrov, ale aplikácie slúţia na vytvorenie korektných podkladov a pre podporu 

tvorby rozvrhu. Fakultný/univerzitný rozvrhár definuje rozvrhové intervaly (VSRH010), pre ktoré 

je moţné 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 môţe za všetky strediská, ktoré pre 

danú fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu a v neposlednom rade môţe tvoriť rozvrh hodín t.j. 

umiestňuje rozvrhové okienka, čiţe určuje deň, čas, miestnosť, ... (VSRH018, VSRH007). Okrem 

tvorby rozvrhu hodín (kontaktná výučba) má daný pouţívateľ k dispozícií aplikáciu pre evidenciu 

neštandardných rozvrhových akcií (VSRH042) t.j. obsadenie miestností za iným účelom, ako 

výučba definovaná predmetom. Fakultný rozvrhár môţe tvoriť rozvrh z pohľadu celej fakulty t.j. za 

všetky strediská, ktoré zabezpečujú výučbu pre príslušnú fakultu. V rámci aplikácie VSRH007, 

ktorá slúţi 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 môţe byť z inej 

fakulty kde pouţívateľ nemá rolu, ale študijná skupina je z danej fakulty. Ten istý prístup 

a moţnosti z pohľadu strediska má pouţívateľ s rolou č.70. Rozvrhár strediska môţe 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 pouţívateľov, ktorí budú 

mať rolu č. 28. Predmety sú evidované iba na strediskách, ktoré majú vlastnosť, ţe pre príslušnú 

fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu, a preto príslušnú rolu má zmysel prideliť pouţívateľovi len 

na takých organizačných jednotkách. Pouţívateľ má k dispozícií aplikáciu VSST018, ktorá slúţi 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, ţe eviduje obmedzenia vyučujúcich a má moţnosť exportov podkladov, 

ktoré môţe 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 môţe iba aktualizovať vyučujúcich na 

rozvrhovom okienku. Tvorba podkladov pre daných pouţívateľov 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 môţe podieľať niekoľko 

pouţívateľov. Odporúčame dodrţiavať určitú postupnosť jednotlivých krokov pri tvorbe rozvrhu 

hodín. Ako nultý krok je vhodné nastaviť, prípadne prekontrolovať dáta uţ 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 

príleţitosti treba správne nastavovať vyuţívanie miestností aj za ďalšími účelmi pouţitia (do akej 

miestnosti môţe vyučujúci vypísať termín priebeţného hodnotenia, termín hodnotenia, osobnú 

akciu, ...) 

 Evidencia rozvrhových intervalov (VSRH010) – aby bolo moţné 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 aţ 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 uţ aj tvoriť rozvrh hodín (ak rozvrhár strediska nadefinuje vyučujúcemu obmedzenie a daný 

vyučujúci uţ 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 pouţívateľov 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 kaţdý akademický rok je potrebné nastaviť, ktoré 

zo študijných programov, ktoré spravuje príslušná fakulta/univerzita, sú prípustné pre tvorbu 

rozvrhov, v ktorých ročníkoch a príslušných krúţkov pre jednotlivé semestre (VSRH016). Nie pre 

kaţdý študijný program, pre ktorý je prípadne aj vytvorený študijný plán, sú študenti v kaţdom 

ročníku a teda nie je potrebné niektoré predmety pre niektoré študijné programy rozvrhovať. 

V priebehu akademického roku je prirodzené, ţe v zimnom semestri býva hlavne v prvých 

ročníkoch viac krúţkov ako v letnom, a teda v letnom semestri je zvyčajne potrebný niţší počet 

cvičení. Upozorňujeme, ţe 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 (čiţe predmet je 

aktuálny) a pre tie študijné programy, ročníky, prípadne s väzbou na krúţky, 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 kaţdom 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 môţe prihlásiť a na aký počet, aby mu v súčte sedel poţadovaný 

rozsah predmetu. Pomocní rozvrhári strediska v intervale tvorby podkladov pre rozvrh hodín môţu 

spracovať dané základné rozvrhové akcie v tej forme, ţe majú k dispozícií export daných 

základných rozvrhových akcií. K tvorbe podkladov pre rozvrh patrí aj definovanie obmedzení 

vyučujúcich na stredisku. Obmedzenia môţu definovať pomocní rozvrhári na stredisku len 

v intervale tvorby podkladov. Obmedzenia je moţné 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 kaţdý 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 (týţdenne, blokovo, 

párny týţdeň, ...). Pri zaraďovaní okienok môţe pouţívateľ zvoliť, ktoré kontroly má systém 

aplikovať pri zaraďovaní okienka. Odporúčame pouţívať preddefinované základné kontroly. 

Systém len upozorňuje a kontroluje moţné prekrytia, ale nerozhoduje, či dané prekrytie môţe alebo 

nemôţe byť zaevidované. Fakultný rozvrhár vţdy rozhoduje o umiestnení rozvrhového okienka. 

Zaraďovať okienka môţe fakultný rozvrhár, rozvrhár strediska uţ priamo pri tvorbe rozvrhových 

podkladov (VSRH018) alebo pomocou aplikácie na zaraďovanie rozvrhových okienok (VSRH007), 

v ktorej je moţné rozvrhové okienka filtrovať pomocou aj iných kritérií ako len pre jednotlivé 

strediská. Rozvrhové okienka sú prístupné ďalším pouţívateľom aţ po ich odobrení (schválení) t.j. 
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rozvrhár sa rozhodne, ţe aj ostatní pouţívatelia môţu vidieť rozvrhové okienka jednotlivých 

predmetov. Aj nezaradené okienko môţe byť schválené. Na neschválené okienka nie je moţné 

prihlásiť študentov (ani z pohľadu referenta štúdia, ani z pohľadu vyučujúceho daného okienka ani 

študenta). Z toho hľadiska upozorňujeme, ţe rozvrhár musí odobriť rozvrhové okienka, ak majú byť 

viditeľné a pouţiteľné na prihlásenie študentov.   

 

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

Kaţdý zamestnanec si môţe vypísať vlastnú akciu, ktorú môţe určiť aj iným osobám a prípadne 

zaradiť do miestností, ktoré môţe vyuţiť 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 môţe definovať aj neštandardné rozvrhové 

akcie t.j. rezervovať miestnosť za nejakým účelom, aby daná miestnosť nebola vyuţitá v danom 

čase za iným účelom (napr. celý semester vyhradená jedna hodina v počítačových učebniach za 

účelom údrţby 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 ţiadosti o ubytovanie, 

spracovanie ţiadostí, akceptácie, pridelenie ubytovanie, evidenciu platieb za ubytovanie, prevzatých 

súčastí za ubytovanie aţ po ukončenie ubytovania. Súčasťou ubytovania je parametrizácia 

subsystému v zmysle evidencie ubytovacích moţností, správy parametrov pre ţiadosti a samotné 

ubytovanie a rôzne štatistické pohľady pre vnútorné potreby a aj v zmysle štatistického úradu a 

poţiadaviek 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 ţiadosti o ubytovanie - definovanie bodovacích kritérií 

ţiadosti o ubytovanie, určovanie hodnôt pre vzdialenostné a priemerové kritériá. 

 VSUB010 - Správa internátov, ubytovní - definovanie typov ubytovacích moţností a 

cenových relácií, druhov poplatkov spojených s ubytovaním a konkrétnych typov poplatkov 

spolu s atribútmi pre samotné predpisy platieb a platby, súčastí ubytovania, ktoré môţe 

ubytovaný prevziať, ... 

 Administrácia ţiadostí o ubytovanie 

 VSUB001 - Evidencia, spracovanie ţiadostí o ubytovanie - evidencia, spracovanie ţiadostí o 

ubytovanie 

 VSUB008 - Evidencia ţiadosti študenta - prehľad a evidencia ţiadosti 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, ... 

 Prehľady z ubytovania 

 VSUB050 – Kontrola ubytovania, zoznam ubytovaných – vyhľadanie aktuálne 

ubytovaných, zoznamy  ubytovaných 

 ... 

 

3.9.2 Základné roly pre UB 

 59 - správca parametrov ţiadostí o ubytovanie – Moţnosť definovania kritérií, za ktoré sa 

prideľujú body pri ţiadostiach o ubytovanie, priraďovanie kritérií na organizačnú jednotku, 

(priraďovanie mnoţinám štúdií). Rola sa viaţe na úroveň fakulty/univerzity. Priradené kritéria sa 

budú ponúkať v ţiadostiach študentov, ktoré sú zaevidované na štúdium študijného programu, 

ktoré spravuje daná fakulta/univerzita. 

 60 - správca parametrov ubytovania – Moţnosť evidencií miestností (lôţok) internátu/ubytovne, 

definovania typov predpisov platieb za ubytovanie, cenových relácie, správanie moţných 

prevzatých súčastí za ubytovanie. Rola sa viaţe na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu 

internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. 

 61 - administrátor ubytovania – Moţnosť prideľovanie a správa ubytovania osôb, evidencie 

predpisov platieb, úhrad platieb, prehľadov z ubytovania, štatistických výkazov, ... Rola sa viaţe 
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na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. 

Pouţívateľ spravuje osoby ubytované na internáte/ubytovni na danej organizačnej jednotke. 

 62 - administrátor ţiadostí o ubytovanie – Moţnosť vytvárania ţiadosti o ubytovanie študentov a 

uchádzačov v rámci internátu/ubytovne, správa, overovanie, akceptácia ţiadostí, vytvárania 

poradovníka. Rola sa viaţe na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa. 

Pouţívateľ spravuje ţiadostí osôb o ubytovanie na internáte/ubytovni alebo zmluvné zariadenie 

na danej organizačnej jednotke. 

 63 - administrátor ţiadostí o ubytovanie študentov – Moţnosť vytvárania ţiadosti o ubytovanie 

študentov a uchádzačov za fakultu/univerzitu, ktorá spravuje študijný programu štúdia, správa a 

overovanie ţiadostí. Rola sa viaţe na úroveň fakulty/univerzity. Pouţívateľ spravuje ţiadostí 

študentov, ktoré sú zaevidované na štúdium študijného programu, ktoré spravuje daná 

fakulta/univerzita. 

 64 - správca kritérií ţiadostí – Moţnosť definovania a správy bodov za určité špecifické kritéria 

ţiadostí o ubytovanie. Rola sa viaţe na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu 

internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Pouţívateľ spravuje hodnoty kritéria na 

internáte/ubytovni na danej organizačnej jednotke. 

 75 - pomocný administrátor ubytovania – Moţnosť prideľovanie a správa len samotného 

ubytovania osôb ( bez moţnosti evidencie predpisov platieb, úhrad platieb, ...). Rola sa viaţe na 

úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Rola je 

určená pre člena študentskej ubytovacej rady, ktorý môţe študentovi prideliť ubytovanie, zaradiť 

do izby. Pouţívateľ prideľuje ubytovanie, ktoré nie je potvrdené. Aktualizovať a spravovať môţe 

iba nepotvrdené ubytovania osôb. 

 90 – správca skladu ubytovacieho zariadenia – Moţnosť evidovať prevzaté súčasti ubytovania. 

Rola sa viaţe na úroveň organizačnej jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné 

zariadenie. Pouţívateľ spravuje osoby, ktoré majú zaevidované ubytovanie na danej organizačnej 

jednotke. 

 91 – vrátnik ubytovacieho zariadenia – Moţnosť vyhľadávania ubytovaných, zobrazovania si 

informácií o ubytovaní. Rola má iba čítací charakter. Rola sa viaţe na úroveň organizačnej 

jednotky, ktorá je typu internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Pouţívateľ môţe 

vyhľadávať iba osoby, ktoré majú zaevidované ubytovanie na danej organizačnej jednotke. 

 ... 

3.9.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre UB 

V rámci subsystému UB pri priraďovaní rolí pouţívateľom upozorňujeme, ţe 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 ţiadosti o ubytovanie je potrebné mať pouţívateľa s rolou č. 59, ktorý 

môţe stanoviť, za ktoré kritéria študenti na príslušnej fakulte, kde má danú rolu, môţu získať body. 

Z pohľadu internátu/ubytovne a kritérií ţiadosti existujú tzv. vzdialenostné a priemerové kritéria, 

ktorých bodové ohodnotenie je moţné definovať. Pouţívateľ s rolou č. 64 môţe určovať 

vzdialenosť a počet prestupov z jednotlivých obcí a obce internátu a definovať, ktorý vypočítaný 

priemer sa má pouţiť pre priemerové kritérium. Príslušné nadefinované hodnoty sú automaticky 

pouţívané v ţiadostiach, ak dané kritéria sú pouţité v ţiadosti. Hodnota sa automaticky pouţije, ak 

existuje vzhľadom na adresu trvalého bydliska ţiadateľa o ubytovanie a adresu príslušného 

internátu/ubytovne resp. ak pre štúdium ţiadateľa existuje vypočítaný priemer. Ak príslušná 

hodnota je nadefinovaná, tak v ţiadosti danú hodnotu za príslušné kritérium nie je moţné editovať. 

Presnejšie špecifikácie kritérií pre ţiadosť o ubytovanie sú popísané v samostatnej kapitole. 

Pre kaţdú ubytovaciu kapacitu – internát, zmluvné zariadenie odporúčame mať 

definovaného pouţívateľa s rolou č. 60. Daný pouţívateľ má moţnosť na príslušnom 
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internáte/ubytovaní definovať ubytovacie moţnosti – izby, definovať rôzne typy poplatkov 

spojených s ubytovaním a moţné prevzaté súčasti, ktoré chcú byť sledované pri ubytovaní na 

príslušnom internáte/ubytovni. Nový internát/ubytovňa sa zavádza do číselníka organizačných 

jednotiek, pričom musí byť pouţitý typ internát/ubytovňa alebo zmluvné zariadenie. Budovy 

príslušného internátu/ubytovne je potrebné zaviesť v číselníku budov, pričom je potrebné uviesť, ţe 

patria príslušnej organizačnej jednotke. Izby v príslušnej budove uţ odporúčame definovať cez 

správu internátov, ubytovní. 

Pred samotnou evidenciou ubytovania môţe prebiehať evidencia ţiadostí. Ţiadosti na 

príslušný akademický rok si môţe zaevidovať študent v povolenom období. Administráciu ţiadostí 

je moţné robiť z pohľadu internátu t.j. pouţívateľ s rolou č. 62 môţe evidovať na príslušný internát 

ţiadosti študenta z celej univerzity bez ohľadu na spravujúcu fakultu štúdia a bez ohľadu na 

obdobie podávania ţiadostí alebo z pohľadu spravujúcej fakulty štúdia t.j. pouţívateľ s rolou č. 63 

môţe evidovať na všetky internáty ţiadosti študentov, ktorí majú štúdium spravované príslušnou 

fakultou bez ohľadu na obdobie podávania ţiadostí. Odporúčame evidovať ţiadosti o ubytovanie, 

nakoľko sa zjednoduší zaevidovanie samotného ubytovania na základe ţiadosti. 

Pre kaţdú ubytovaciu kapacitu – internát, zmluvné zariadenie odporúčame mať 

definovaného pouţívateľa s rolou č. 61. Daný pouţívateľ má moţnosť na príslušnom 

internáte/ubytovaní evidovať ubytovania osôb t.j. zaevidovať ubytovanie priamo osobe alebo na 

základe ţiadosti 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 ţiadostí o ubytovanie 

(VSUB008). Študent si môţe zaevidovať ţiadosť o ubytovanie len počas intervalu dátumovej akcie 

18 - Ţiadosti o ubytovanie. V období dátumovej akcie 19 – Obnovenie ţiadosti o ubytovanie, môţe 

študent svoju zaevidovanú ţiadosť v príslušnom akademickom roku obnoviť, pokiaľ nebola 

akceptovaná. Prehľad ubytovania a všetko čo súvisí so zaevidovaným ubytovaním má študent 

k dispozícií v aplikácií VSUB031. 

3.9.3.1 Bodovacie kritéria ţiadostí o ubytovanie, prideľovanie bodov na základe hodnoty 

Pri ţiadosti o ubytovanie je moţné získať body na základe tzv. bodovacích kritérií ţiadostí o 

ubytovanie (ďalej len kritérium). Všetky definované kritéria je moţné definovať v pouţívateľskom 

číselníku kritérií (SCUBBodKriter). Z mnoţiny kritérií sa prideľujú na fakultu/univerzitu (nie 

všetky kritéria musia byť pouţívané na kaţdej fakulte) a ti sú následne ponúkané v ţiadostiach 

o ubytovanie pre študentov na štúdiu, ktoré je akreditované na príslušnej fakulte. Existuje oficiálna 

platnosť kritéria ako číselníkovej hodnoty t.j. či sa vôbec dá zaradiť medzi kritéria pouţívané na 

fakulte a existuje platnosť kritéria na fakulte t.j. kritérium sa v určitom období pouţívalo na fakulte, 

môţe byť ešte platné ale od určitého dátumu sa uţ nepouţíva. V ţiadosti o ubytovanie sa zobrazujú 

kritéria, ktoré sú platné ako číselníková poloţka, sú pouţívané na fakulte kde je evidované štúdium 

alebo prihláška o štúdium ţiadosti, a v príslušnom akademickom roku ţiadosti o ubytovanie je dané 

kritérium platné na danej fakulte alebo za dané kritérium boli udelené body. Znamená to, ţe pri 

evidencii novej ţiadosti je moţné zaevidovať body iba za platné kritéria pouţívané na príslušnej 

fakulte, pričom ak je evidovaný dátum platnosti kritéria na fakulte, tak je kritérium ponúkané ak 

existuje aspoň jeden deň z príslušného akademického roku, v ktorý je dané kritérium platné. Ak 

bola pri ţiadosti zaevidovaná hodnota a následne niekto buď odobral kritérium alebo ukončil 

platnosť, tak pri danej ţiadosti sú zobrazované aj neplatné kritéria vzhľadom k tomu, ţe má ţiadosť 

zaevidované body za dané kritérium. 

Body za kritérium sú prideľované na základe hodnoty v ţiadosti pre príslušné kritérium. Pod 

pojmom hodnota chápeme číslo, ktoré je uvádzané do ţiadosti pre jednotlivé kritérium a výsledkom 

kritéria sú získané body. Kritérium a výpočet bodov si môţeme znázorniť v súradnicovom systém, 

kde hodnoty znázorňujú x - ovú os a body sú znázornené y – ovou osou. Atribúty kritéria nám 
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definujú funkciu, na základe ktorej sú prideľované body za príslušné kritérium. Body za jednotlivé 

kritéria nie je moţné editovať, sú prideľované systémom na základe hodnôt nadefinovaných 

v kritériu. Pri definovaní kritéria je nutné uviesť jednotkový počet bodov a dolnú, hornú hranicu 

bodov. Ďalej je moţné definovať posun bodov a minimálnu, maximálnu hodnotu.  

Označme jednotlivé atribúty kritéria: 

- jpb - jednotkový počet bodov 

- dhr - dolná hranica bodov 

- hhr - horná hranica bodov 

- pb - posun bodov 

- minh - minimálna hodnota 

- maxh - maximálna hodnota 

- h - hodnota 

- cpb – celkový pridelený počet bodov 

 

Ak minh <= h < maxh tak  

cpb =  min {max{dhr, h * jpb + pb}, hhr} 

inak cpb = 0 

 

Pri definícií kritéria je moţné dané kritérium priradiť ku tzv. druhu kritéria. Takéto kritérium 

má špeciálnu obsluhu v tom zmysle, ţe študent si nevpisuje hodnotu (poloţka na vpísanie hodnoty 

nie je prístupné), lebo tá je zisťovaná na základe nadefinovaných hodnôt v súvislosti s daným 

študentom alebo štúdiom ţiadosti o ubytovanie. Ak systém pre daný konkrétny prípad nenájde 

definovanú hodnotu, tak následne môţe ţiadateľ môţe vpísať hodnotu (má príslušnú poloţku 

sprístupnenú). Napĺňanie týchto hodnôt je zabezpečené samostatnou obsluhou. Aktuálne 

podporujeme vzdialenostné druhy kritérií (napr. vzdialenosť od miesta bydlisku do miesta internátu, 

počet prestupov, ...), ktoré zisťujú nadefinovanú hodnotu na základe adresy internátu/ubytovne 

a trvalej adresy študenta a priemerové druhy kritérií (priemer za štúdium), ktoré zisťujú hodnotu na 

základe štúdia študenta a určeného vypočítaného priemeru. Priemerové kritéria je moţné definovať 

aj v kombinácií s mnoţinou štúdií. Ide o prípady, keď chceme zachytiť situáciu, ţe napr.: pre 

študentov 1. ročníka chceme pouţiť iný vypočítaný priemer (povedzme len za zimný semester) ako 

pre študentov 2.a 3. ročníka (za celý akademický rok). Upozorňujeme, ţe zlým nastavením 

priemerových kritérií v kombinácií s mnoţinou štúdií môţe nastať situácia, ţe pre študenta budú 

platiť viaceré vypočítané priemery. V danej situácií systém pouţije minimálnu hodnotu 

zodpovedajúcich priemerov. Pri definovaní konkrétneho vypočítaného priemeru pre kritérium 

systém kontroluje jednoznačnosť v kombinácií s mnoţinou štúdii t.j. aby nenastala situácia, ţe pre 

jedno priemerové kritérium sú zaevidované dva rôzne konkrétne vypočítané priemery, prípadne 

v kombinácií s mnoţinou štúdií. Jednoducho povedané aby napr.: pre kritérium priemer za štúdium 

bol priradený konkrétny jeden výpočet. 

 

Pre lepšie pochopenie atribútov kritérií uvádzame niekoľko príkladov. 

Kritérium bez uvedeného druhu kritéria: 

- členstvo v AS alebo ŠRVŠ – študent by mal v prípade členstva získať 30 bodov 

o počet bodov 30, horná hranica bodov 30, minimálna hodnota 1, maximálna hodnota 1 t.j. 

prípustné hodnoty je iba 1, systém v prípade zadania inej hodnoty upozorní pouţívateľa aké sú 

prípustné hodnoty (v tomto prípade od 1 do 1, ináč bude vţdy výpočet rovný 0), v prípade, ţe 

pouţívateľ zadá hodnotu 1, tak systém vypočíta 30 bodov 

o počet bodov 30, horná hranica bodov 30, dolná hranica bodov 0 t.j. pouţívateľ môţe vpísať 

ľubovoľnú hodnotu, v prípade ţe pouţívateľ vpíše hodnotu 2, tak systém vypočíta 2*30 = 60, 

maximálnu hodnotu z 0 a 60 čiţe 60 a následne minimálnu hodnotu z 60 a 30 čiţe 30 bodov (bez 

ohľadu nato ako vysokú hodnotu vpíše pouţívateľ výsledkom bude horná hranica bodov)  
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- písomné napomenutie za porušenie domového poriadku – za kaţdé napomenutie -50, ale 

maximálne -150 

o počet bodov -50, dolná hranica bodov -150, a aby študenti boli upozorňovaní na záporné 

hodnoty, tak minimálna hodnota 1 t.j. systém upozorňuje, ţe iba vpísaná hodnota väčšia ako 1 má 

zmysel pre výpočet, v prípade, ţe pouţívateľ vpíše 4, tak systém vypočíta 4*(-50) = -200, 

maximálnu hodnotu z -150 a -200 čiţe -150 a následne minimálnu hodnotu z -150 a neuvedenej 

hodnoty čiţe -150 bodov 

 

Kritérium vzdialenostného druhu: 

- vzdialenosť od trvalého bydliska v km – za kaţdý kilometer 1 bod do hornej hranice bodov 300 

(ak aj študent býva ďalej nezíska viac bodov) a minimálna vzdialenosť od 50 km 

o  počet bodov 1, horná hranica bodov 300, minimálna hodnota 50 t.j. keďţe ide 

o vzdialenostné kritérium, systém sa pokúsi nájsť nadefinovanú hodnotu ţiadateľa trvalej adresy 

a adresy internátu/ubytovne (ak taká hodnota nie je nadefinovaná, môţe hodnotu vpísať 

pouţívateľ), ak hodnota je menšia ako 50, tak systém upozorní ţe na výpočet bodov je potrebná 

hodnota väčšia, rovná ako 50, inač bude počet bodov 0, ak zadaná hodnota je napr.: 256, tak systém 

vypočíta 256 * 1, minimum z 256 a 300 čiţe 256 bodov 

- intervalová vzdialenosť t.j. vzdialenosť 0-49 km 0 bodov, 50-99 km 10 bodov, 100-149 km 20 

bodov atď. je potrebné definovať kaţdý interval ako samostatné vzdialenostné kritérium 

(systém pripadne pouţívateľ môţe vpísať hodnotu do kaţdého kritéria, ale body môţu byť 

nenulové iba pri kritériu, kde hodnota bude z daného intervalu minimálnej a maximálnej 

hodnoty)  

o 0-49 km 0 bodov počet bodov 0, dolná hranica 0, horná hranica 0, minimálna hodnota 0, 

maximálna hodnota 49 t.j. ak je hodnota z intervalu 0-49 napr.: 32, tak systém vypočíta 32 * 0 = 0, 

maximálna hodnota z 0 a 0 a následne minimálna hodnota z 0 a 0 čiţe 0 bodov 

o 50-99 km 10 bodov počet bodov 10, dolná hranica 10, horná hranica 10, minimálna hodnota 

50, maximálna hodnota 99 t.j. ak je hodnota z intervalu 50-99 napr.: 73, tak systém vypočíta 73 * 

10 = 730, maximálna hodnota z 10 a 730 čiţe 730 a následne minimálna hodnota z 730 a 10 čiţe 10 

bodov 

o  atď. 

 

Kritérium priemerového druhu: 

- priemer za štúdium – čím lepší priemer t.j. čím niţšia hodnota, tým viac bodov v rozpätí od 0 aţ 

po 30 bodov v prípade priemeru 1.0 

o počet bodov -10, posun 40, minimálna hodnota 1, maximálna hodnota 4 t.j. ak by hodnota 

priemeru bola menej ako 1 (hranice nie je potrebné udávať, lebo systém vypočíta body v rozpätí 0 - 

30) t.j. ak priemer ţiadateľa je 1.0, tak systém vypočíta 1 * (-10) + 40 = 30 a maximum voči 

nezadanej hodine a následný minimum voči nezadanej hodnote je 30 bodov, ak priemer ţiadateľa je 

1.84, tak systém vypočíta 1.83 * (-10) + 40 = 21.7 

- intervalový priemer za štúdium t.j. priemer od 1.0 do 2.0 30 bodov, od 2.0 do 3.0 10 bodov 

(povedzme, ţe ak je priemer horší ako 3.0 , tak študent nezískava body), čiţe v tomto prípade 

definujeme dve kritéria 

o priemer od 1.0 do 2.0 počet bodov 30, dolná hranica 30, horná hranica 30, minimálna 

hodnota 1, maximálna 2 t.j. ak je hodnota z intervalu 1-2 napr.: 1.33, tak systém vypočíta 1.33 * 30 

= 39.9, maximálna hodnota z 30 a 39.9 čiţe 39.9 a následne minimálna hodnota z 39.9 a 30 čiţe 30 

bodov 

o priemer od 2.01 do 3.0 počet bodov 10, dolná hranica 10, horná hranica 10, minimálna 

hodnota 2.01, maximálna 3 t.j. ak je hodnota z intervalu 2.01-3 napr.: 2.49, tak systém vypočíta 

2.49 * 30 = 74.7, maximálna hodnota z 10 a 74.7 čiţe 74.7 a následne minimálna hodnota z 74.7 

a 10 čiţe 10 bodov 
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3.9.3.2 Ţiadosť o ubytovanie, stavy ţiadostí o ubytovanie 

Ţiadosť o ubytovanie je viazaná na štúdium študenta alebo prihlášku uchádzača. Osoba 

môţe mať v akademickom roku zaevidovanú iba jednu ţiadosť o ubytovanie v rámci štúdia alebo 

prihlášky o štúdium. Študent si môţe zaevidovať ţiadosť o ubytovanie na príslušný akademický rok 

iba k platnému štúdiu (nie je ukončené a ak je prerušené, tak doplnok prerušenia k akademickému 

roku ţiadosti je neprázdny, t.j. existuje aspoň jeden deň akademického roku, v ktorom je/bude 

štúdium platné) a iba počas intervalu dátumovej akcie 18 – Ţiadosti o ubytovanie. Ţiadosť je moţné 

vytvoriť bez zaevidovaného počtu bodov. Počet bodov ţiadosti o ubytovanie nie je moţné priamo 

zmeniť, vţdy sú vypočítavané na základe zaevidovaných hodnôt pre jednotlivé nastavené kritéria. 

Pre kritéria, ktoré sú naviazané na nejaký druh kritéria a existuje pre príslušného ţiadateľa hodnota, 

tak daná hodnota je priamo zaevidovaná do ţiadosti systémom a nie je moţné ju meniť. 

Administrátor ţiadosti o ubytovanie (62, 63) môţe zrušiť zaevidovanú hodnotu (aj definovanú 

systémom) a teda zrušiť aj celkové zaevidované body ţiadosti o ubytovanie. 

Ţiadosť o ubytovanie sa môţe nachádzať v niekoľkých stavoch s príslušnou prípustnou 

hodnotou, ktoré určujú kto s ňou môţe ďalej narábať a význam pre ďalšie spracovanie. V rámci 

ţivotného cyklu ţiadosti môţu nastať nasledujúce stavy: 

- zaevidovaná, 

- overená, 

- akceptovaná, 

- akceptovaná bez ohľadu na body, 

- akceptovaná po odvolaní, 

- potvrdená, 

- obnovená, 

- akceptovaná po obnovení.  

Základný a prvotný stav je zaevidovaná, ktorý sa nenastavuje. Pri všetkých ostatných stavoch sa 

uvádza hodnota A/N. Daná hodnota určuje pozitívny alebo negatívny význam daného stavu napr.: 

ak ţiadosť v stave akceptovaná má hodnotu N, znamená to ţe nie je akceptovaná, v prípade, ţe nie 

je určená hodnota znamená to, ţe sa v danom stave nenachádza a nedá sa povedať či je alebo nie je 

akceptovaná (ešte nikto nerozhodol o hodnote pre daný stav). Stav overená, potvrdená, obnovená 

má predvolenú hodnotu N, lebo kaţdá ţiadosť kým nie je povedané ináč je neoverená, neobnovená, 

nepotvrdená. Stav akceptovaná, akceptovaná bez ohľadu na body, akceptovaná po odvolaní, 

akceptovaná po obnovení nemá predvolenú hodnota a ţiadosť sa do daného stavu dostáva 

zaevidovaním prípustnej hodnoty. Nie je moţné dopredu rozhodnúť či ţiadosť bude alebo nebude 

akceptovaná. Ţiadosť sa nemusí nachádzať vo všetkých stavoch.  

Pri vytvorení ţiadosti o ubytovanie, či uţ k štúdiu alebo prihláške, je ţiadosť v stave 

zaevidovaná. Daný stav sa neuvádza, znamená to ţe bola zaevidovaná ţiadosť a ešte nebol zmenený 

jej stav. Spolu so zaevidovaním ţiadosti sa nastavia stavy overená, potvrdená, obnovená na hodnotu 

N. Ak je povolený interval dátumovej akcie 18 – Ţiadosti o ubytovanie, tak študent môţe danú 

zaevidovanú ţiadosť odobrať alebo aktualizovať samotnú ţiadosť, aktualizovať hodnoty za kritéria 

(administrátori môţu ţiadosť aktualizovať v ľubovoľnom stave a bez ohľadu na dátumovú akciu). 

Administrátor ţiadostí o ubytovanie môţe ţiadosť zmeniť do stavu overená ţiadosť (daný stav by 

mal nasledovať po prekontrolovaní ţiadosti t.j. jej správne atribúty ţiadosti a preverenie hodnôt 

jednotlivých kritérií). Ţiadosť sa môţe do daného stavu dostať len po zaevidovanom stave t.j. musí 

existovať ţiadosť o ubytovanie. Ţiadateľ nemôţe aktualizovať/odobrať ţiadosť ak je v stave 

overená bez ohľadu nato, ţe či je povolený interval dátumovej akcie. Ďalší stav ţiadosti je 

akceptovaná ţiadosť a znamená, ţe bolo vyhovené ţiadosti a ţe ţiadateľovi bude pridelené 

ubytovanie na základe jeho ţiadosti. Ţiadosť do daného stavu mení administrátor ţiadostí 

o ubytovanie individuálnou aktualizáciou ţiadosti alebo hromadnou akceptáciou ţiadostí do 

určeného počtu v poradí určenom na základe získaných bodov. Ţiadosť sa môţe do daného stavu 

dostať len po zaevidovanom alebo overenom stave. Ţiadateľ nemôţe aktualizovať/odobrať ţiadosť 
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ak je v stave akceptovaná bez ohľadu nato, ţe či je povolený interval dátumovej akcie. V určitých 

prípadoch je chcený stav vyhovené alebo nevyhovené ţiadosti bez ohľadu na získaný počet bodov 

(napr. dekanská výnimka, ţe napriek nízkemu počtu bodov získa ţiadateľ ubytovanie alebo opačne 

aj napriek dostatočnému počtu bodov ţiadateľ nezískava ubytovanie napr.: z dôvodu malej 

vzdialenosti od miesta trvalého bydliska, ale chcený stav je vidieť a mať zaevidované hodnoty 

a získané body). Daný stav ţiadosti je akceptovaná ţiadosť bez ohľadu na body s hodnotou A/N.  

Daný stav určujú administrátori ţiadosti individuálne aktualizáciou ţiadosti. Daný stav pre 

ţiadateľa zodpovedá stavu akceptovaná ţiadosť v zmysle moţnosti aktualizovať ţiadosť 

ţiadateľom. Ţiadosť sa môţe do daného stavu dostať len po zaevidovanom alebo overenom stave. 

Ţiadosť môţe mať len jeden typ akceptácie t.j. iba jeden zo stavov akceptovaná, akceptovaná bez 

ohľadu na body, akceptovaná po odvolaní môţe mať nastavenú hodnotu na A/N (ak pouţívateľ 

nastaví ţiadosť do stavu akceptovaná na A a následne by chcel nastaviť stav akceptovaná bez 

ohľadu na body na A, tak systém zruší hodnotu stavu akceptovaná). Akceptovaná ţiadosť (a aj 

akceptovaná ţiadosť bez ohľadu na body) môţe prejsť do stavu potvrdená ţiadosť. Daný stav 

nastavuje ţiadateľ o ubytovanie aktualizáciou dane ţiadosti, pričom môţe meniť len daný stav. 

Potvrdenie ţiadosti znamená, ţe študent si chce prevziať ubytovanie, ktoré mu bolo akceptované. 

Daný stav je moţné vyuţiť pri prideľovaní ubytovania. (Potvrdenie ţiadosti je povolené ţiadateľom 

len počas dátumovej akcie 30 - Potvrdenie ţiadosti o ubytovanie.) Potvrdiť ţiadosť je moţné len 

u tých ţiadostí, ktoré boli v stave akceptovaná alebo akceptovaná bez ohľadu na body. Ak ţiadosť 

nebola akceptovaná t.j. akceptované stavy sú nastavené na hodnotu N, tak sa môţe dostať do stavu 

obnovená ţiadosť. Obnovovanie ţiadostí je povolené ţiadateľom len počas dátumovej akcie 19 – 

Obnovenie ţiadosti o ubytovanie. Daný stav má význam, ak chceme umoţniť získať ubytovanie 

v prípade, ţe sa uvoľnili kapacity počas roku (spravidla pred letným semestrom), ale len tím 

ţiadateľom, ktorí si zaevidovali ţiadosti, ale v danom čase im nebolo vyhovené. Pre moţnosť 

odlišovať a triediť ţiadosti z pohľadu kedy im bola akceptovaná ţiadosť existujú aj stavy 

akceptovaná po odvolaní a akceptovaná po obnovení.   

Stavy ţiadostí o ubytovanie a ich zmena: 

 - zaevidovaná -> overená 

 - overená -> akceptovaná/neakceptovaná 

 - overená -> akceptovaná/neakceptovaná bez ohľadu na body 

 - overená -> akceptovaná/neakceptovaná po odvolaní 

 - akceptovaná -> potvrdená 

 - akceptovaná bez ohľadu na body -> potvrdená 

 - akceptovaná po odvolaní -> potvrdená 

 - neakceptovaná -> obnovená 

 - neakceptovaná po odvolaní -> obnovená 

 - obnovená -> akceptovaná/neakceptovaná po obnovení  

 - akceptovaná po obnovení -> potvrdená 
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Obrázok 11 - Ţivotný cyklus ţiadosti o ubytovanie 

 

 Ţiadosť o ubytovanie má vlastný atribút poradie. V prehľade ţiadosti je vţdy zobrazované aj 

navrhované poradie, ktoré je moţné vyuţiť na hromadné akceptácia podľa navrhovaného poradia. 

Navrhované poradie je vypočítavané vţdy pre zobrazenú mnoţinu ţiadosti, pričom poradie je 

určované podľa hodnoty stavu akceptované ţiadosti bez ohľadu na body a v rámci rovnakej 

hodnoty triediace kritérium sú body ţiadosti t.j. ako prvé sú ţiadosti, ktoré sú akceptované bez 

ohľadu na body, nasledujú ţiadosti, ktoré nemú hodnotu za daný stav a nakoniec ţiadosti, ktoré sú 

neakceptované bez ohľadu na body. Viaceré ţiadosti môţu mať uloţené rovnaké poradie a jednej 

ţiadosti podľa aktuálne zobrazených ţiadosti môţe byť navrhované rôzne poradie napr.: ţiadosť 

môţe byť vyhodnotená v zmysle navrhovaného poradia na prvom mieste v rámci študentov z jednej 

zvolenej fakulty, ale v rámci všetkých ţiadosti zo všetkých fakúlt, ale na konkrétny 

internát/ubytovňu môţe byť navrhované poradie vyššie a znamená to ţe existujú ţiadosti z iných 

fakúlt na daný internát, ktoré sú čo sa týka určenia poradia lepšie (sú akceptované bez ohľadu na 

body alebo majú lepšie bodové ohodnotenie). Pri hromadnej akceptácií je potrebné si uvedomiť, ţe 

ţiadostiam po zvolené navrhované poradie nastavujeme príslušné poradie a nastavujeme príslušný 

stav (akceptovaná, akceptovaná po odvolaní, akceptovaná po obnovení) na hodnotu A. 

3.9.3.3 Evidencia ubytovania 

Administrácia ubytovania je spravovaná v aplikácií VSUB020 – Evidencia ubytovania. 

Administrátor ubytovania môţe zaevidovať ubytovanie ľubovoľnej osobe, ktorá je evidovaná 

v systéme. Zaevidovať ubytovanie znamená priradiť osobe na určité obdobie (nemusí byť dopredu 

určené na aké dlhé) ubytovacie zariadenie (internát, ubytovňu), prípadne aj presne určiť izbu. Keď 
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má osoba zaevidované ľubovoľné ubytovanie, tak ju administrátor vie spravovať t.j. vyhľadať 

osobu, priradiť ďalšie ubytovanie, izbu, evidovať súčasti ubytovania, porušenia domového 

poriadku, poplatky, ... Zaevidovať ubytovanie je moţné priamym vyhľadaním osoby alebo na 

základe zaevidovanej ţiadosti o ubytovanie v akademickom roku.  

Evidovať ubytovanie môţe aj pomocný administrátor ubytovania. Ubytovanie vytvorené 

pomocným administrátorom je povaţované za nepotvrdené. Aţ keď administrátor ubytovania 

potvrdí správnosť zaevidovaného ubytovania, tak nadobúda platnosť. Od chvíle, keď je ubytovanie 

potvrdené, tak ho môţe administrovať iba administrátor ubytovania. Kým ubytovanie nie je 

potvrdené, tak nie je moţné evidovať ďalšie náleţitosti spojené s ubytovaním (súčasti ubytovania, 

poplatky, ...). Pomocný administrátor má sprístupnené len niektoré akcie aplikácie – zobraziť filter, 

vyhľadať osobu, zaevidovať ubytovanie k ţiadosti, ubytovanie osoby – zoznam, aktualizovať, izby 

ubytovania – zoznam, pridať, aktualizovať. Aktualizovať ubytovanie, pridelenú izbu môţe iba pri 

nepotvrdenom ubytovaní. Zjednodušene môţeme povedať, ţe pomocný administrátor ubytovania 

slúţi na zaevidovanie ubytovania a rozdelenie na izby pre ţiadateľov o ubytovanie v akademickom 

roku. Pripravuje údaje pre referenta, ktorý následne potvrdzuje ubytovanie a eviduje ďalšie 

náleţitosti ako sú číslo ubytovacej karty, prevzatie súčasti ubytovania (napr.: kľúč), vyrubenie 

poplatkov, ... 

3.9.3.4 Evidencia poplatkov za ubytovanie 

Aby bola evidencia ubytovania plnohodnotne vyuţívaná, tak súčasťou administrácie je aj 

evidencia poplatkov spojeným s ubytovaním a následným generovaním predpisov platieb 

a evidencie uhradených platieb či uţ priamou evidenciou alebo párovaním došlých platieb zo skladu 

platieb. V rámci evidencie ubytovania je moţné osobe vyrubiť poplatok iba v prípade, ţe osoba má 

zaevidované ubytovanie. Prípustné sú poplatky, ktoré sú definované na ubytovacom zariadení, na 

ktorom má osoba zaevidované ubytovanie. Evidovanie poplatkov spojených s ubytovaním je 

spracované v aplikácií VSUB010 – Správa internátov, ubytovní  v časti Poplatky za ubytovanie. 

Upozorňujeme, ţe je vhodné čo najpresnejšie definovať rôzne druhy, typy poplatkov a aj samotné 

poplatky. Ak sú nadefinované pravidla pre symboly, tak systém dokáţe generovať pre rôznych 

ubytovaných hodnoty symbolov podľa definície.  

Evidovať poplatky ubytovaným môţe iba administrátor ubytovania. Pridať poplatok je 

moţné individuálne alebo hromadne. Pri individuálnom vyrubení poplatku je nutné najprv vybrať 

ubytovaného a jemu pridať konkrétny nadefinovaný poplatok. Hromadné pridanie poplatku 

znamená vybrať si určitý poplatok a následne na základe filtračných podmienok vybrať mnoţinu 

ubytovaných, ktorým bude daný poplatok vyrubený.  

Administrátor ubytovania môţe pre zvolenú ubytovanú osobu vyvolať akciu Zoznam 

poplatkov a následne pridať poplatok. Pri pridaní poplatku je potrebné zvoliť typ poplatku. Ak pre 

daný typ poplatku existuje práve jedna konkrétna suma, tak systém ju doplní. Ak existujú pre jeden 

typ poplatku viaceré sumy (napr.: pri plne obsadenej izbe, pri neúplne obsadenej izbe), 

administrátor musí zvoliť vyrubenú sumu. Pre poplatok je moţné definovať dátum vyrubenia 

(predvolená je hodnota aktuálneho dátumu), nepovinne dátum splatnosti, počet splátok a poznámku. 

Ubytovanému je moţné napr.: pridať poplatok bytné pre kaţdý mesiac zvlášť alebo vyrubiť 

sumárny poplatok za niekoľko mesiacov a určiť počet splátok podľa počtu mesiacov alebo 

jednoducho jeden očakávaný sumárny poplatok a ubytovaný to môţe platiť v ľubovoľných 

splátkach a sumách. 

Administrátor ubytovania môţe vyvolať akciu Hromadne pridať poplatok bez ohľadu na 

práve zobrazované ubytované osoby v akademickom roku. Pre zvolený typ je potrebné vybrať 

sumu. Pre poplatok je moţné definovať dátum vyrubenia (predvolená je hodnota aktuálneho 

dátumu), nepovinne dátum splatnosti, počet splátok a poznámku. K danému poplatku je potrebné 

priradiť zoznam osôb, ktorým bude poplatok vyrubený. Systém ponúka osoby, ktoré majú 

zaevidované ubytovanie na internáte/ubytovni, na ktorom bola vyvolaná akcia. Osoby je moţné 
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filtrovať na základe rôznych podmienok ubytovania ako sú akademický rok (predvolený je rok 

zobrazovaných osôb), budova, poschodie, izba, typ lôţka, súčasť ubytovania, ..., ale aj na základe 

osobných údajov ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, číslo ubytovacej karty.  

Vyrubenie poplatku je prvý krok z komplexnej administrácie poplatkov. Ďalším krokom je 

na základe poplatku určiť ubytovanému predpis platby a následne zaevidovať aj samotnú platbu, 

aby bolo moţné sledovať plnenie záväzkov ubytovaných na základe poplatkov. Predpisy platieb je 

moţné vytvárať individuálne zo zvoleného poplatku ubytovaného priamym pridávaním alebo 

generovaním na základe poplatku. Administrátor ma na zozname poplatkov akciu Predpisy platby, 

platby poplatku, Generovať predpisy poplatkom. Predpisy platby je moţné vytvoriť aj pomocou 

akcie Hromadne generovať predpisy poplatkom, ktorá pre zvolený typ poplatku a za definované 

obdobie vytvorí chýbajúce predpisy ubytovaným osobám tých poplatkov. Samotné platby  

v systéme vznikajú opäť buď priamym vkladaním k vybranému predpisu alebo importovaním 

došlých platieb do tzv. skladu platieb a následného vyvolania párovania.  Cieľom je sledovať, či je 

vyrubený poplatok uhradený alebo nie. Aby bolo moţné evidovať platby, tak kaţdý poplatok musí 

mať priradené predpisy platby. Ak poplatok v systéme je zobrazovaný ako neuhradený, je potrebné 

najprv skontrolovať existenciu predpisov a na akú sumu sú priradené predpisy platieb. Kaţdý 

predpis môţe byť uhradený samostatnou platbou ale aj jedna platba môţe byť priradená k viacerým 

predpisom. Ku kaţdému predpisu je moţné priradiť platbu (priame vytvorenie, priradiť platbu, 

ktorá je priradená k inému predpisu, vytvorenie platby podľa platby v sklade platieb). Poplatok je 

uhradený iba v prípade, ak sú zaplatené predpisy platby na sumu vyrubeného poplatku.  

3.9.3.5 Vyhľadanie ubytovania, kontrola ubytovaných 

Na ubytovacích zariadeniach bývajú väčšinou vstupné vrátnice, na ktorých sú zamestnanci 

oprávnení kontrolovať osoby, ktoré vchádzajú do budovy. Väčšinou daná kontrola je za účelom 

zistenia, či daná osoba je aktuálne ubytovaná na danom zariadení a spravidla je kontrola 

uskutočňovaná kontrolou ubytovacieho preukazu. Informácie o ubytovaní sú zaevidované 

v systéme a z daného hľadiska ubytovaný študent by nemusel mať ďalší preukaz (pokiaľ uţ má iný 

preukaz totoţnosti napr. platný ISIC). Samozrejme musí byť zabezpečený prístup do systému pre 

vrátnika. Pre dané potreby slúţi rola č. 91 – vrátnik ubytovacieho zariadenia. Pouţívateľovi je 

sprístupnená aplikácia VSUB050 – Kontrola ubytovania, zoznam ubytovaných. Aplikácia má čisto 

čítací charakter a umoţňuje len vyhľadávať a prezerať si základne potrebné údaje o ubytovaných na 

príslušnom ubytovacom zariadení.  

Základné vyhľadávanie je postavené na vyhľadaní aktuálneho ubytovania. Znamená to, ţe 

po zadaní niektorých vyhľadávacích informácií (čísla identifikačnej karty, čísla ubytovacej karty, 

mena, priezviska) systém zistí, či existuje platné ubytovanie a platné umiestnenie na izbu, čiţe či 

hľadaná osoba je voči aktuálnemu dátumu ubytovaná. Dané vyhľadanie plní funkciu rýchleho 

overenia platného ubytovania. Ak pouţívateľ zadal dostatočne presné filtračné podmienky (napr. 

číslo ISIC karty, ktoré by malo byť jednoznačné) a systém vyhľadaj len jednu osobu a jedno platné 

ubytovanie, tak systém priamo zobrazí informácie o preverovanej osobe a jej ubytovaní. 

Samozrejme, ţe ak pouţívateľ vyhľadá napr.: len podľa priezviska a systém nájde viac platne 

ubytovaných osôb s daným priezviskom, tak si musí zvoliť, ktorej osobe chce zobraziť informácie 

o ubytovaní.  

Rozšírené vyhľadávanie je určené na zobrazenie ubytovaných osôb podľa rôznych 

filtračných podmienok aj priamo s ubytovania. Dané vyhľadania slúţia ako zoznamy ubytovaných 

a nahrádzajú písomne zoznamy na vrátniciach. Zoznamy ubytovaných je moţné filtrovať podľa 

akademických rokov, poschodí, izieb, ... čiţe atribútov ubytovania, ale aj podľa fakulty, priezviska, 

... čiţe atribútov ubytovanej osoby. 
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3.10 Administratívny systém 

Administratívny systém (ďalej AS) slúţi hlavne na zverejňovanie dokumentov na rôznych 

úrovniach počnúc od rôznych oznamov aţ po materiály na rôzne rokovania pre určené skupiny 

adresátov. AS odbúrava papierovú formu dokumentov a zrýchľuje tok dokumentov. Súčasťou  

subsystému je aj diskusné fórum, ktoré umoţňuje evidovať názory a pripomienky na zvolené témy. 

3.10.1 Rozdelenie AS na aplikácie 

 AS022 – Správa a zverejňovanie dokumentov  

 AS040 – Diskusia k téme - Vytváranie a spravovanie diskusných fór, pridávanie, prezeranie 

príspevkov, ... 

 AS050 – Dotazník, administrácia, vyhodnotenie – Vytváranie dotazníka, aktivovanie, 

spracovanie a vyhodnotenie dotazníka, ... 

 AS051 – Dotazník – vyplnenie, vyhodnotenie – Prehľad existujúcich dotazníkov, vypĺňanie, 

vyhodnotenie ... 

 ... 

3.10.2 Základné roly pre AS 

 65 - správca skupín adresátov – Moţnosť vytvárať a upravovať skupiny adresátov (tvorených 

zoznamom rolí a funkcií na organizačnej jednotke). Rola sa prideľuje na úroveň 

fakulty/univerzity. 

 66 – administrátor dokumentov – Moţnosť vytvárať a upravovať dokumenty (priradených typov) 

administratívneho systému podľa organizačnej jednotky. Rola sa prideľuje na úroveň 

fakulty/univerzity. 

 79 – správca diskusného fóra – Moţnosť definovania a správy diskusné fóra t.j. vytvoriť 

diskusné fórum, určiť prístupy, moderátora, spravovať diskusné fóra. Rola sa prideľuje na 

úroveň univerzity inštalácie. 

 89 – administrátor dotazníka – Moţnosť vytvárania dotazníka, jeho aktivovanie, vyhodnotenie. 

Rola sa udeľuje na úroveň fakulty/univerzity alebo zabezpečujúceho strediska. Podľa úrovne, 

kde má pouţívateľ rolu, môţe pouţívateľ vytvárať dotazník s príslušnou úrovňou. 

3.10.3 Dotazník 

Podľa zákona o vysokých školách má študent právo aspoň raz ročne formou dotazníka 

vyjadriť sa ku kvalite výučby a učiteľom. AiS2 má mať moţnosť:  

- definovať dotazník,  

- umoţniť pouţívateľsky príjemné vyplnenie konkrétneho dotazníka študentom práve raz, 

- študentovi ponúknuť iba tie predmety, ktoré absolvoval,  

- zaistiť anonymizáciu odpovedí, spracovať ho a poskytnúť vyhodnotenie. 

Podpora pre tvorbu dotazníkov je primárne určená pre dotazníky súvisiace so štúdiom. 

Našim cieľom je však vyuţiť danú podporu aj pre iné prieskumy. 

3.10.3.1 Administrácia, definovanie dotazníka 

Na základe prieskumu dotazníkov na jednotlivých univerzitách sme zistili, ţe spravidla majú 

formu doplňovacieho formulára, kde sú zobrazené všetky otázky, pričom respondent odpovedá na 

všetky otázky, a pokiaľ sú otázky spojené s hodnotením výučby, respondent vypĺňa/vyberá 

hodnotiaci predmet. Našim cieľom je umoţniť jednoduchým spôsobom vytvoriť dotazník, ktorý 

zodpovedá dodaným vzorom dotazníkov. Graficky bude dotazník kompromisom, ktorý rešpektuje 



 

 

Administratívny systém 

Akademický informačný systém  72 

čo najviac čŕt existujúcich dotazníkov a tieţ zodpovedá poţiadavkám na komfortné elektronické 

vyplnenie. 

Kaţdý dotazník je daný svojim typom, (aby bolo moţné ich kategorizovať), hlavičkou 

dotazníka a mnoţinou otázok. Podľa svojho charakteru je určený pre určitý typ respondentov 

a spravidla určuje aj oblasť hodnotenia, čiţe jednotlivé hodnotiace jednotky (predmety, vyučujúci, 

...), ktoré môţe respondent hodnotiť t.j. respondent na jednotlivé otázky odpovedá v kombinácií 

s hodnotiacim predmetom. Dotazník v AiS2 bude primárne zameraný na respondentov z kategórie 

študentov t.j. pouţívateľov, ktorí majú v danom čase platné štúdium, pričom oblasťou môţe byť 

predmet u konkrétneho vyučujúceho. Dotazník môţe byť aj bez definovanej konkrétnej oblasti, 

ktorá je určená skôr samotným dotazníkom (napr.: dotazník zameraný na mobility, technické 

vybavenie fakulty, počítačových miestností, ...).   

Definovanie dotazníka je spracovávané v dvoch krokoch: 

1. Vytvorenie dotazníka t.j. zavedenie dotazníka, určenie otázok, škály, ... 

2. Aktivovanie dotazníka v príslušnom akademickom roku t.j. výber dotazníka, prípustných 

otázok, určením oblasti, hodnotiacich jednotiek, mnoţiny respondentov, definovaním obdobia 

dotazníku.   

3.10.3.2 Vytvorenie dotazníka 

Dotazník je určený vlastnými atribútmi a otázkami. Vlastné atribúty sú kód (označenie), 

názov. Pre moţnosť kategorizácie má dotazník typ - formuláre hodnotenia, prieskumu názorov, ... 

Charakter administrácie a ďalšie atribúty určuje úroveň dotazníka, z ktorého vyplýva mnoţina 

respondentov a oblasť hodnotenia: 

- študent fakulty/univerzity (s moţnosťou zúţenia na definovanú mnoţinu štúdií) – všetci 

študenti študujúci študijný program na príslušnej fakulte/univerzite s moţnosťou hodnotiť všetky 

predmety, ktoré majú zapísané 

- študent predmetov zabezpečujúceho strediska – študenti z ľubovoľnej fakulty/univerzity s    

moţnosť hodnotiť všetky predmety, ktoré majú zapísané zo zabezpečujúceho strediska  

- vymenovaná mnoţina respondentov (napr.: vybraní respondenti, ktorí absolvovali mobilitu, 

...)  

Úroveň dotazníka zároveň určuje, kto spravuje príslušný dotazník, pričom administrácia je 

riadená pomocou rolí z úrovne fakulty/univerzity, zabezpečujúceho strediska. 

 

Dotazník má význam len v prípade nadefinovaných otázok. Otázky v dotazníku sú 

dvojakého typu kombinované s dvojakým typom hodnotenia. 

Typ otázky: 

- všeobecná otázka – v rámci dotazníku respondent odpovedá len raz  

- otázka oblasti – respondent odpovedá na otázku v kombinácii s predmetom, vyučujúcim 

- otázka spôsobu výučby – respondent odpovedá na otázku v kombinácii s predmetom 

a spôsobom výučby t.j. moţnosť odpovedať na otázku je za kaţdý nenulový rozsah predmetu 

(napr.: ak má predmet rozsah 2h prednášky a 2h cvičenia, tak otázka je odpovedaná v kombinácií 

so spôsobom výučby) 

Typ hodnotenia: 

- hodnotenie pomocou škály – respondent vyberá odpoveď z preddefinovaných moţností 

- otvorené – respondent písomné odpovedá na otázku do textovej oblasti 

- kombinovaná – hodnotenie pomocou škály s moţnosťou hodnotiť aj písomne 

V prípade hodnotiacich škálových otázok, je moţné definovať prípustnú škálu odpovedí: 

- 1,2,3,4,5, 

- výborne, veľmi dobre, dobre, dostatočne, nedostatočne, 

- áno, nie, 

- áno, prevaţne áno, skôr áno, nie  
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- ... 

Aby bolo moţné odpovede vyhodnotiť z rôznych aspektov, tak pre hodnotiace poloţky škály je 

moţné zaevidovať aj váhu jednotlivých poloţiek. 

Otázky je moţné zoskupovať do blokov, ktoré majú svoje pomenovanie a zároveň 

preddefinujú vlastnosti pre otázky v danom bloku t.j. k bloku je moţné určiť typ otázky, typ 

hodnotenia, škálu hodnotenia a následne pri definovaní otázok budú preberať dané vlastnosti. 

3.10.3.3 Aktivovanie dotazníka 

Aby bolo moţné všeobecný dotazník sprístupniť pre respondentov, je potrebné ho aktivovať 

čo znamená určiť mu niekoľko atribútov: 

- akademický rok, semester (nepovinne), 

- mnoţinu štúdií na respondentov (nepovinne), 

- obdobie dotazníka, 

- zverejnenie výsledkov. 

Dotazník je aktivovaný v kombinácií s akademickým rokom, nepovinne semestrom, pričom 

určuje mnoţinu respondentov a oblasť hodnotenia (predmety, vyučujúcich). Akademický rok 

respondentov určuje študentov, ktorí vo zvolenom akademickom roku mali platné štúdium a boli 

zapísaní v danom roku. Akademický rok, semester oblasti určuje pre respondenta predmety 

(vyučujúcich), ktoré v danom roku, semestri mal zapísané (respondenta vyučoval, hodnotil).  

Priradením mnoţiny štúdií je moţné zúţiť počet respondentov vo zvolenom akademickom 

roku t.j. pomocou mnoţiny štúdií je moţné dotazník určiť len pre napr.: respondentov denného 

štúdia, len študentov tretieho evidenčného štúdia, ... 

Obdobie trvania dotazníka t.j. dátumový interval, v čase ktorom sa respondent môţe 

zúčastniť na danom dotazníku a teda má moţnosť odpovedať na otázky. 

Administrátor príslušného dotazníka môţe definovať, či výsledky budú zverejnené a od 

akého dátumu. 

3.10.3.4 Vyplnenie dotazníka 

Respondent musí byť pouţívateľ AiS2. Aby bolo moţné zabezpečiť, aby respondent vyplnil  

dotazník maximálne jedenkrát, tak systém eviduje, či pouţívateľ odpovedal aspoň na jednu otázku 

dotazníka a teda eviduje, či je to nový respondent. Respondentovi je sprístupnený len dotazník, 

ktorý je mu určený. Sprístupnenie dotazníka je dané nastavením atribútov aktivovaného dotazníka. 

Dotazník môţe vyplniť iba počas definovaného obdobia. K príslušnému dotazníku sa môţe 

respondent opakovane vrátiť, pričom mu systém zobrazuje zaevidované odpovede aţ do chvíle, 

pokiaľ dotazník neoznačí ako finálny/konečný. Následne systém zruší väzby odpovede respondenta 

na príslušné otázky t.j. anonymizuje odpovede. V systéme ostáva len zaevidovaná odpoveď, pričom 

uţ nie je informácia od koho a ostáva informácia, ţe daný pouţívateľ vyplnil príslušný dotazník. 

Keďţe bolo zaevidované, ţe pouţívateľ vypĺňal dotazník a označil ho za finálny, systém uţ 

neumoţní vyplniť príslušný dotazník. Ak pouţívateľ označí dotazník ako finálny, tak systém 

upozorní na danú skutočnosť, pričom sa môţe rozhodnúť, či má pokračovať, ale je dotazník 

uzavretý. Ak je dotazník pre daného respondenta finálny, uţ nemôţe odpovedať na otázky a ani 

nemôţe vidieť svoje odpovede. Vo vyhodnotení príslušného dotazníka sú zohľadnené len odpovede 

z finálnych dotazníkov. 

Respondent má k dispozícií samostatnú aplikáciu, ktorá je určená na vyplnenie dotazníka. 

V prvom kroku sú mu ponúknuté dostupné dotazníky (v jednom okamihu môţu byť aktivované 

viaceré dotazníky) s informáciami o príslušnom dotazníku: 

- obdobie, v ktorom sa ho môţe zúčastniť, 

- počet otázok dotazníka 

- počet otázok v kombinácií s počtom predmetov pre príslušného respondenta. 
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V druhom kroku po výbere dotazníka respondent vypĺňa dotazník. Vzhľadom na 

rôznorodosť dotazníkov a hlavne na technologické moţnosti a trendy v rámci webových 

dotazníkov, sme zvolili spôsob vypĺňania po jednotlivých otázkach. Pouţívateľ nemá zobrazený 

celý dotazník, ale sám si volí prechod daným dotazníkom. Pri kaţdej otázke má zobrazený počet uţ 

zodpovedaných otázok voči celkovému počtu moţných otázok. Pouţívateľ sa v prípade otázok 

viazaných na predmet, vyučujúceho môţe rozhodovať, či pokračuje v prechode dotazníka na ďalšiu 

otázku pre zvolený predmet alebo ostáva pri otázke a volí ďalší predmet. Respondent môţe prerušiť 

vypĺňanie dotazníka, kým nie je označený ako finálny. Počas vypĺňania dotazníka je moţné 

zobraziť si a aktualizovať odpovede na jednotlivé otázky.   

3.10.3.5 Vyhodnotenie dotazníka 

Dotazník by nemal význam, pokiaľ by nebola k dispozícií spätná väzba. Vyhodnotenie 

dotazníka je spracované na viacerých úrovniach t.j. za celý dotazník, za predmet, za otázku,  

prípadne za osobu hodnotiaceho, spôsob výučby. Existuje niekoľko faktorov, ktoré sa sledujú pri 

dotazníkoch: 

- počet moţných respondentov, 

- počet zúčastnených respondentov,  

- počet odpovedí na jednotlivú otázku,  

- účasť podľa predmetu, št. programu, odboru, roku štúdia, ... 

- ... 

Typické štatistické vyhodnotenia odpovedí je moţné vyjadriť početnosťou, smerodajnou 

odchýlkou, aritmetickým priemerom, percentuálnym vyjadrením, ... 

 

Vyhodnotenie dotazníka je sprístupňované na viacerých hladinách. Základné spracovanie je 

na úrovni dotazníka, ktoré je k dispozícií pre administrátora dotazníka. Samozrejme ţe výsledky  sú 

zobrazované na úrovni vedenia fakulty/univerzity, ale výsledky sú sprístupnené aj za jednotlivé 

strediská t.j. pre vedenie zabezpečujúceho strediska a aj za predmety t.j. pre hodnotiace osoby. 

Niektoré štatistické výsledky (počet odpovedí, ...) je moţné zobraziť aj pre respondentov. 

3.10.3.6 Číselníky pre dotazník 

Typ dotazníku – formuláre hodnotenia, prieskumy názorov, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorý kategorizuje zaevidované dotazníky. Číselník slúţi na moţnosť 

filtrovania dotazníkov podľa nadefinovaných typov. 

 

Úroveň dotazníku – študent fakulty/univerzity, študent predmetov zabezpečujúceho strediska, 

vymenovaná mnoţina respondentov 

AiS2 číselník, ktorý určuje pre dotazník mnoţinu respondentov a oblasť hodnotenia, čo sa týka 

mnoţiny hodnotených predmetov.  

 

Typ otázky – všeobecná otázka, otázka oblasti, otázka spôsobu výučby 

AiS2 číselník, ktorý určuje spôsob zobrazenia a vypĺňania otázky dotazníka.  

 

Typ hodnotenia – hodnotenie pomocou škály, otvorené hodnotenie, kombinované hodnotenie 

AiS2 číselník, ktorý určuje spôsob zobrazenia a hodnotenia otázky dotazníka.  

 

Škála hodnotenia – 1,2,3,4,5, výborne, veľmi dobre, dobre, dostatočne, nedostatočne, áno, nie, ... 

Pouţívateľský číselník, ktorý definuje moţností hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály.  
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3.10.3.7 Administrácia dotazníka v aplikácií 

Administrácia dotazníka je časť aplikácie, ktorá slúţi na vytvorenie dotazníka, naplnenie 

jeho obsahu a aktiváciu dotazníka. Daná časť je určená len pre pouţívateľa s rolou 89 – 

administrátor dotazníka – Moţnosť vytvárania dotazníka, jeho aktivovanie, vyhodnotenie. Rola sa 

udeľuje na úroveň fakulty/univerzity alebo zabezpečujúceho strediska. Podľa úrovne, kde má 

pouţívateľ rolu, môţe pouţívateľ vytvárať dotazník s príslušnou úrovňou. 

3.10.3.7.1 Vytvorenie dotazníka 

Vytvorenie dotazníka znamená zadefinovanie hlavičky dotazníka. 

Pridať dotazník 

Pouţívateľ zvolí povinne organizačnú jednotku dotazníka. Systém ponúka tie organizačné 

jednotky, na ktorých má pouţívateľ rolu administrátora dotazníka a typ danej organizačnej jednotky 

je fakulta/univerzita alebo stredisko, ktoré zabezpečuje výučbu. Pouţívateľ zvolí typ dotazníka z 

výberovej poloţky Typ dotazníka, povinne zaeviduje kód dotazníka, názov dotazníka, zvolí úroveň 

z výberovej poloţky Úroveň dotazníka. V prípade, ţe pouţívateľ má rolu na úrovni 

fakulty/univerzity, tak v rámci úrovne dotazníka má ponúkanú poloţku študent fakulty/univerzity. 

V prípade, ţe pouţívateľ má rolu na úrovni zabezpečujúceho strediska, tak v rámci úrovne 

dotazníka má ponúknutú poloţku študent predmetov zabezpečujúceho strediska. Úroveň dotazníka 

vymenovaná mnoţina respondentov je ponúkaná v oboch prípadoch. Jednoducho povedané 

administrátor dotazníka na fakulte spravuje fakultné dotazníky, administrátor na stredisku spravuje 

dotazníky na úrovni strediska. Po potvrdení pridania dotazníka systém skontroluje jednoznačnosť 

kódu dotazníka  

Aktualizovať dotazník 

Ak dotazník uţ bol aktivovaný systém povolí aktualizovať iba typ a úroveň dotazníka.  

Odobrať dotazník 

Systém povolí odobrať iba taký dotazník, ktorý ešte nebol aktivovaný. V prípade, ţe 

k dotazníku bol vytvorený aj jeho obsah (blok otázok, otázky), tak systém upozorní na danú 

skutočnosť a upozorní, ţe odobratím dotazníka budú odobraté aj jeho bloky otázok a aj samotné 

otázky s moţnosťou rozhodnutia, či naozaj odobrať príslušný dotazník. 

Detail celého dotazníka 

Systém zobrazí grafické znázornenie celého dotazníka t.j. hlavičku dotazníka, bloky otázok 

a samotné otázky, prípadne škálu hodnotenia v závislosti od typu otázky. 

3.10.3.7.2 Vytvorenie obsahu dotazníka 

Pridať blok otázok dotazníka 

Pouţívateľ povinne zaeviduje označenie bloku otázok, názov. Pouţívateľ môţe pre daný 

blok zaevidovať vlastnosti, ktoré sa budú predvolené pre pridávané otázky do daného bloku. 

Vlastnosti bloku pouţívateľ zvolí z výberovej poloţky Typ otázky, Typ hodnotenia.  

V prípade, ţe typ otázky je zvolená poloţka otázka spôsobu výučby, tak je sprístupnená 

výberová poloţka Spôsob výučby pre ktorý je daný blok určený. Systém ponúka spôsoby výučby na 

príslušnej fakulte/univerzite. 

V prípade, ţe typ hodnotenia je zvolená poloţka hodnotenie pomocou škály alebo 

kombinované hodnotenie, pouţívateľ musí vybrať aspoň jednu ponúkanú poloţku škály hodnotenia. 

Systém ponúka všetky platné poloţky škály hodnotenia. Pre zvolené poloţku škály hodnotenia je 

moţné zvýšiť alebo zníţiť poradie škály hodnotenia. Pri vypĺňaní dotazníka sú ponúkané poloţky 

škály hodnotenia zobrazovane v nadefinovanom poradí. Pre typ hodnotenia pomocou škály 

pouţívateľ definuje počet moţných odpovedí, ktoré z danej škály môţe respondent zvoliť. 

Preddefinovaná je hodnota jeden. Pouţívateľ musí zo zoznamu škály hodnotenia musí vybrať aspoň 

jednu poloţku a počet moţných odpovedí nemôţe prevyšovať počet vybraných poloţiek škály 

hodnotenia. 
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V prípade, ţe typ hodnotenia je zvolená poloţka otvorené hodnotenie, tak je automaticky 

zvolené preddefinovanie, ţe respondent hodnotí textovou formou, bez moţnosti zrušiť daný spôsob 

hodnotenia. Nie je moţné zvoliť škálu hodnotenia otázky. 

V prípade, ţe typ hodnotenia je zvolená poloţka kombinované hodnotenie, tak pouţívateľ 

môţe zvoliť hodnotenie aj v textovej forme zvolením poloţky respondent hodnotí textovou formou. 

Aktualizovať blok otázok dotazníka 

Ak dotazník uţ bol aktivovaný, tak systém nedovolí aktualizovať blok otázok dotazníka. Ak 

blok otázok uţ má zaevidovanú aspoň jednu otázku, tak v prípade zmeny typu otázky, typu 

hodnotenia, škály hodnotenia systém upozorní na danú skutočnosť, ţe exitujú otázky v danom 

bloku, ktoré majú iné vlastnosti a umoţní rozhodnutie, či sa zmena má prejaviť aj pri 

zaevidovaných otázkach v danom bloku otázok. 

Odobrať blok otázok dotazníka 

Ak dotazník uţ bol aktivovaný, systém nedovolí odobrať blok otázok. V prípade, ţe v bloku 

otázok je uţ zaevidovaná aspoň jednu otázku, tak systém upozorní na danú skutočnosť a upozorní, 

ţe odobratím bloku otázok budú odobraté aj otázky daného bloku s moţnosťou rozhodnutia, či 

naozaj odobrať príslušný blok otázok. 

Zvýšiť/zníţiť poradie bloku otázok dotazníka 

Systém pre zvolený blok otázok zvýši alebo zníţi poradie bloku v rámci daného dotazníka. 

Pri vypĺňaní dotazníka sú bloky otázok zobrazované v nadefinovanom poradí. 

Pridať otázku dotazníka 

Pouţívateľ povinne zaeviduje samotné znenie otázky. Ak je otázka pridávaná do bloku 

otázok, tak sú predvolené vlastnosti otázky podľa vlastnosti bloku otázok t.j. pri pridávaní otázky sa 

preberá z bloku otázok typ otázky, spôsob výučby, typ hodnotenia, škálu hodnotenia, atribút 

textovej otázky. Pravidla pre vlastnosti otázky (typ otázky, typ hodnotenia, spôsob výučby, škála, 

atribút textovej otázky) platia presne tak isto ako pri definovaní vlastností bloku výučby. 

Aktualizovať otázku dotazníka 

Ak dotazník uţ bol aktivovaný, tak systém nedovolí aktualizovať otázku dotazníka. 

Odobrať otázku dotazníka 

Ak dotazník uţ bol aktivovaný, systém nedovolí odobrať otázku. 

Zvýšiť/zníţiť poradie otázky 

Systém pre zvolenú otázku zvýši alebo zníţi poradie otázky v rámci daného bloku otázok. 

Pri vypĺňaní dotazníka sú otázky zobrazované v nadefinovanom poradí. 

3.10.3.7.3 Aktivovanie dotazníka 

Pridať aktivovanie dotazníka 

Pre zvolený dotazník pouţívateľ môţe zvoliť akademický rok, prípadne semester 

respondentov alebo vymenovaný zoznam osôb. Ďalej môţe aktiváciu spojiť s mnoţinou štúdií. Pre 

oblasť dotazníku (predmety) môţe nepovinne zvoliť akademický rok, prípadne semester. V prípade, 

ţe nie je zvolený akademický rok, semester oblasti, tak respondentovi sú ponúkané všetky 

predmety, ktoré respondent má zapísané bez ohľadu na akademický rok. Povinne zadefinuje 

obdobie trvania dotazníka. Pouţívateľ môţe zaevidovať dátum, od ktorého budú zverejnené 

výsledky. Aktivovať je moţné iba dotazník, ktorý má aspoň jednu otázku. Ten istý dotazník môţe 

byť aktivovaný niekoľkokrát a aj pre rovnaké hodnoty aktivácie. 

Aktualizovať aktivovanie dotazníka 

Ak uţ bol v rámci danej aktivácie uţ vyplnený aspoň jeden dotazník, tak uţ nie je moţné 

aktualizovať atribúty pre respondentov a oblasť nakoľko by sa mohli zmeniť respondenti a aj by 

mohli byť hodnotené nesprávne predmety. V tomto prípade je moţné aktualizovať iba obdobie 

dotazníka a dátum zverejnenia výsledkov. 

Odobratie aktivovania dotazníka 
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Ak uţ bol v rámci danej aktivácie uţ vyplnený aspoň jeden dotazník, tak uţ nie je moţné 

odobrať danú aktiváciu. Systém na danú skutočnosť upozorní. 

3.10.3.7.4 Vyhodnotenie dotazníka 

Vyhodnotenie dotazníka je chápané v dvoch úrovniach – spracovanie textových odpovedí 

a prehľad vyhodnotenia dotazníka z rôznych pohľadov a úrovní. Pri vyhodnotení dotazníka sú 

ponúkané všetky aktivované dotazníky s informáciou o dotazníku a jeho aktivácií.  

Administrátor zvoleného dotazníka (len tie dotazníky, ktorých je pouţívateľ 

administrátorom podľa pridelenej roly) eviduje zverejniteľnosť textových odpovedí. Systém 

ponúkne zoznam odpovedí v danom dotazníku (samozrejme aj v kombinácií s otázkou). 

Administrátor môţe dané odpovede filtrovať podľa rôznych atribútov – blok otázok, otázka, 

predmet, spôsob výučby, vyučujúci alebo podľa toho, či odpoveď má aj textovú odpoveď, prípadne 

či je odpoveď zverejniteľná, nezverejniteľná. Pre označenú mnoţinu odpovedí nastavuje atribút 

zverejniteľnosti na hodnotu A/N. Upozorňujeme, ţe len zverejniteľné textové odpovede sú 

zobrazované v prehľadoch vyhodnotenia dotazníka bez ohľadu na pouţívateľa. Uţ priamo 

v prehľade dotazníkov sú základné vyhodnotenia dotazníkov, čo sa týka základných sumárnych 

počtov - počet formulárov hodnotenia (počet zúčastnených respondentov), počet ukončených 

formulárov hodnotenia (počet formulárov, ktoré boli označené ako konečné), celkový počet 

odpovedí, počet hodnotených predmetov, počet hodnotených vyučujúcich. 

Pre zvolený dotazník existuje niekoľko prehľadov v rámci vyhodnotenia dotazníka. Priamo 

pre zvolený dotazník je moţné vyvolať nasledujúce vyhodnotenia: 

- Rozdelenie respondentov 

- Vyhodnotenie otázok dotazníka 

- Vyhodnotenie predmetov 

- Vyhodnotenie vyučujúcich 

Z jednotlivých prehľadov je moţné vyvolať detailný prehľad o zvolenej otázke, predmete, 

vyučujúcom. Všetky prehľady obsahujú základné informácie dotazníka – kód dotazníka, názov, 

obdobie vypĺňania, respondenti (atribúty aktivácie respondentov, t.j. akademický rok, mnoţina 

štúdií, respondent), oblasť predmetov (atribúty aktivácie predmetov t.j. akademický rok, semester), 

počet otázok dotazníka. Jednotlivé informácie sú zobrazované iba v prípade, ţe sú zaevidované 

hodnoty (ak nie je určená napríklad oblasť, predmety hodnotou, tak daná časť nie ej zobrazovaná). 

Ďalšie informácie sú rôzne sumárne počty podľa zameraného charakteru príslušného prehľadu, 

ktoré vyplývajú z vyplňovania dotazníkov. 

 

Rozdelenie respondentov 

 Prehľad obsahuje prehľad respondentov podľa príslušnosti štúdia k fakulte/univerzite, 

stupňa štúdia evidenčnému ročníku t.j. počty zúčastnených respondentov za jednotlivé 

fakulty/univerzitu a detailnejšie po stupňoch štúdia a evidenčných ročníkoch. 

 

Vyhodnotenie otázok dotazníka 

Prehľad obsahuje sumárne počty podľa jednotlivých otázok. Okrem základných informácii o 

otázke (blok, otázka), prehľad zahŕňa počet odpovedí na príslušnú otázku, počet odpovedí za 

jednotlivé škály hodnotenia (v prípade, ţe otázka je hodnotená škálou) t.j. pre kaţdú poloţku škály 

hodnotenia príslušný počet, priemerná odpoveď (v prípade, ţe škála hodnotenia má váhu), počet 

textových odpovedí na otázku (v prípade, ţe k otázke je moţné zaevidovať textovú odpoveď). 

Ďalšími moţnými štatistickými vyhodnoteniami môţu byť percentuálny podiel odpovedí na danú 

otázku zo všetkých odpovedí, z odpovedí v rámci otázok príslušného bloku, percentuálny podiel 

počtu odpovedí v príslušnej škále hodnotenia z odpovedí na danú otázku, ... Dané percentuálne 

vyjadrenia sumárnych čísel je moţné priamo vypočítať na základe sumárnych počtov z rôznych 

pohľadov. 
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Vyhodnotenie predmetov, spôsobu výučby 

Prehľad obsahuje sumárne počty podľa jednotlivých predmetoch (samozrejme, ţe v prípade 

dotazník nemá ţiadnu otázku, ktorá je typu oblasti alebo spôsobu výučby, tak prehľad nemôţe 

obsahovať ţiadne predmety). Okrem základných informácií o predmete (skratka, názov predmetu, 

spôsob výučby v prípade, ţe predmet bol hodnotený v kombinácií so spôsobom výučby), prehľad 

zahŕňa počet odpovedí spojených s príslušným predmetom, počet odpovedí za jednotlivé otázky (v 

prípade, ţe otázka je typu oblasti, spôsobu výučby) t.j. pre kaţdú otázku (kód bloku – číslo otázky) 

príslušný počet, priemerná odpoveď (v prípade, ţe škála hodnotenia má váhu), počet textových 

odpovedí k predmetu (v prípade, ţe k predmetu bola zaevidovaná textová odpoveď). 

 

Vyhodnotenie vyučujúcich 

Prehľad obsahuje sumárne počty podľa jednotlivých hodnotených vyučujúcich. Okrem 

základných informácií o vyučujúcom (meno, priezvisko, plné meno), prehľad zahŕňa počet 

odpovedí spojených s príslušným vyučujúcim, počet odpovedí za jednotlivé otázky (v prípade, ţe 

otázka je typu oblasti, spôsobu výučby) t.j. pre kaţdú otázku (kód bloku – číslo otázky) príslušný 

počet, priemerná odpoveď (v prípade, ţe škála hodnotenia má váhu), počet textových odpovedí k 

vyučujúcemu (v prípade, ţe k predmetu bola zaevidovaná textová odpoveď). 

 

Detailný prehľad otázky, predmetu, vyučujúceho 

Detailný prehľad obsahuje štyri základné poloţky – otázka, predmet, vyučujúci, textové 

odpovede. Daný prehľad sa vyvoláva zvolením konkrétnej poloţky z vyhodnotenia otázky, 

predmetu alebo vyučujúceho. Príslušná hodnota je základná. K nej sú dopĺňané ďalšie príslušné 

prehľady. Existujú tri základné detaily vyhodnotenia dotazníka: 

- detail otázky – otázka a k nej zoznam hodnotených predmetov a vyučujúcich so sumárnymi 

počtami, zoznam textových odpovedí danej otázky, 

- detail predmetu – predmet a k nemu zoznam otázok a vyučujúcich so sumárnymi počtami, 

zoznam textových odpovedí daného predmetu, 

- detail vyučujúceho – vyučujúci a k nemu zoznam otázok a predmetov so sumárnymi počtami, 

zoznam textových odpovedí daného vyučujúceho. 

3.10.3.8 Vyplnenie dotazníka v aplikácií 

Systém respondentovi ponúka zoznam dotazníkov, ktoré boli alebo sú aktívne (predvolená 

hodnota je len aktívne dotazníky, ktorých sa ešte môţe zúčastniť) a respondent v rámci aktivácie sa 

ich mohol zúčastniť alebo zúčastnil (boli určené pre pouţívateľa). Pre zvolený dotazník si 

pouţívateľ môţe zvoliť vyplnenie dotazníka alebo vyhodnotenie dotazníka. 

Respondent môţe vyvolať vyplnenie dotazníka iba v prípade, ţe vyvolanie akcie je v dátume 

trvania dotazníka a respondent sa ešte nezúčastnil vyplnenia dotazníka alebo ak uţ sa zúčastnil, tak 

vyplnenie nie je konečné. Systém spustí nové aplikačné okno, v ktorom respondent prechádza 

dotazníkom podľa poradia jednotlivých otázok a v abecednom poradí predmetov.  

Pri ukončení aplikácie na vyplnenie dotazníka sa systém opýta, či vyplnenie je konečné 

s moţnosťou výberu Áno/Nie. V prípade zvolenia moţnosti Áno systém upozorní, ţe ak je 

vyplnenie konečné, uţ sa nebude môcť vrátiť k vyplňovaniu dotazníka a ţe budú anonymizované 

jeho odpovede a teda či vyplnenie je naozaj konečné s moţnosťou rozhodnutia Áno/Nie. V prípade 

konečného vyplnenia dotazníka systém ruší väzbu medzi odpoveďou na príslušný dotazník 

a osobou, ktorá zaevidovala danú odpoveď a nastavuje atribút konečného hodnotenia príslušného 

dotazníka. 
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4 PARAMETRIZÁCIA SYSTÉMU 

AiS2 v aktuálnej verzii pokrýva širokú oblasť činností, ktorých obmedzenia alebo povolenia 

obdobia, ţe kedy ich je moţné 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 aţ 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 môţeme parametrizáciu AiS2 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 moţné, ţe 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 môţe pridávať osobe štúdium, ale nemôţe pridávať pracovný 

pomer, ktorý môţe iba správca zamestnaneckých pomerov a naopak a študent má k dispozícií daný 

dialóg iba na čítanie ako detail bez moţnosti uloţenia zmien). V niektorých prípadoch môţu mať na 

príslušnú akciu prístup viaceré roly, ale funkčnosť môţe byť rozdielna (napr. aj študent a aj 

administrátor štúdia majú k dispozícií rovnaký dialóg na pridanie predmetu do zápisného listu, ale 

študent si nemôţe 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 môţeme 

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 vţdy 

viazané na príslušnú fakultu/univerzitu a akademický rok. Niektoré dátumové akcie môţu byť 

viazané na mnoţiny štúdií, čiţe daný interval môţe povoľovať príslušnú činnosť len ak študent má 

platné štúdium, ktoré zodpovedá príslušnej pouţitej mnoţine štúdií. Obdobie dátumových akcií 

(VSST010) a aj mnoţiny 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 môţe prihlásiť len jeden termín dopredu, ... 

Centrálne parametre systému sú definované číselníkom parametrov systému. Na 

jednotlivých inštaláciách je moţné definovať hodnotu pre príslušnú inštaláciu alebo na úroveň 

fakulty/univerzity. Administráciu centrálnych parametrov si vykonáva kaţdá inštalácia vo svojej 

réţií (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 slúţia na 

systémové zabezpečenie. Parametre slúţia na monitorovanie systému a na nastavenie systémových 

zdrojov, ktorých hodnoty zväčša nastavuje zodpovedný riešiteľ.    

 Statický parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnoty vyuţívajú jednotlivé aplikácie. 

Mnohé parametre sú potrebné, aby príslušné dialógy korektne fungovali. 

 Funkčný parameter aplikácie – parametre, ktorých hodnota môţe ovplyvniť správanie 

niektorých aplikácií. Na základe zadefinovanej hodnoty sa môţe systém rozhodovať povolenie 

určitej činnosti, zobrazenie určitého hlásenia, ... Dané parametre spravidla nadobúdajú hodnotu 

A/N. 

 Parameter strediska – parametre, ktorých hodnoty vyuţívajú rôzne aplikácie a spravidla môţu 

nadobúdať rôzne hodnoty na jednotlivých strediskách, väčšinou takých, ktoré zabezpečujú výučbu. 

Nastavenie nebýva povinné, ale odporúčame nastaviť hodnoty vzhľadom k tomu, ţe slúţia ako 

preddefinované hodnoty na viacerých dialógoch. 

Vlastné atribúty vyplývajú s konkrétnej činnosti a konkrétnej aplikácie. Vlastné parametre 

môţu ovplyvniť v poslednom kroku, či daný pouţívateľ môţe alebo nemôţe vykonať danú akciu. 

Vlastné parametre sú spravidla obmedzujúce počty ako je moţný počet zapísaných študentov na 

predmet, prihlásených na termín hod atď., definované obmedzenia počtu určitých moţností ako je 

počet moţných termínov hodnotenia pre daný spôsob ukončenia (študent môţe mať udelený len 

obmedzujúci počet hodnotení podľa počtu termínov), vlastné dátumové, prípadne časové 

obmedzenie ako sú termíny od kedy, do kedy je moţné prihlasovať sa na konkrétny termín 

hodnotenia alebo termínu štátnych skúšok, ... 

 

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

povolenie/zakázanie vykonania zisťuje vţdy podľa nasledujúcich krokov: 

1. zistenie role 

Kaţdá akcia je sprístupnená na presne definovanú rolu/roly t.j. akcia nie je povolená, ak daný 

pouţívateľ nemá príslušnú rolu a ďalej sa uţ neskúmajú ďalšie parametre.  

2. zistenie intervalu príslušnej dátumovej akcie 

Vykonanie akcia môţe byť povolené len v určitom dátumovom období. Ak existuje viazanosť na 

dátumovú akciu pre pouţívateľa s príslušnou rolou (pre niektoré roly môţe 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 pouţívateľa (prípadne s viazanosťou na mnoţinu 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 uţ neskúmajú ďalšie parametre. 

3. zistenie dohodnutej nastavenia (skutočnosti) 

Niektoré obmedzenia na uskutočnenie akcie sú dané systémom, bez moţnosti ovplyvniť priebeh 

zistenia danej skutočnosti napr.: študent sa môţe prihlásiť iba na jeden termín hodnotenia dopredu 

(nemôţe obsadzovať viac termínov), do zápisného listu je moţné 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 uţ neskúmajú ďalšie parametre. 

4. zistenie hodnoty centrálneho parametra 

Povolenie akcie môţe byť ovplyvnené hodnotou spoločného parametra, na základe ktorej môţe 

systém zisťovať konkrétne hodnoty pre daného pouţívateľa napr.: majme situáciu, ţe pouţívateľ je 

študent a je vypísaný termín hodnotenia a je to študentov opravný termín, ale je nastavený 

parameter, ktorý dovoľuje prihlásiť sa na ďalší termín aţ v prípade, ţe z predchádzajúceho termínu 
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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 uţ neskúmajú ďalšie parametre. 

5. zistenie hodnoty vlastných atribútov 

Vykonanie akcie môţe 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 moţné 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 môţeme zistenie povolenia ľubovoľnej akcie popísať nasledovne (Obrázok 

12): 

Ak nemá pouţívateľ 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 

pouţívateľa vyhodnotil negatívnu hodnotu, tak akcia nie je povolená. 

   Inak ak existuje vlastný atribút spojený s akciou a systém pre daného 

pouţívateľa vyhodnotil negatívnu hodnotu, tak akcia nie je povolená. 

    Inak je akcia povolená. 
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Obrázok 12 – Zistenie povolenia na vyvolanie akcie 

 

4.1 Dátumové akcie 

Dátumové akcie  môţu 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 dôleţité intervaly. Dátumové akcie majú atribúty, ktoré určujú ako sa 

dajú pouţiť v zmysle povinnosti (či je nutné vyplniť obe hranice intervalu), určenia aj časovej 

poloţky (či je moţné špecifikovať pri hraniciach intervalu aj časovú poloţku) a pouţitia mnoţiny 

štúdií (či je moţné definovať interval pre nadefinovanú mnoţinu štúdií). Dátumové akcie 

rozdeľujeme na nasledujúce skupiny:  

 Dátumové akcie definujúce obdobie 

o  10 – Akademický rok  
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Akademický rok je daný zákonom a je potrebné definovať dané dátumové obdobie. Iba zavedené 

akademické roky sa zobrazujú prevaţne v aplikáciách spojených s evidenciou štúdia. Systém 

upozorňuje pri udeľovaní hodnotenia, či dátum udelenia nie je mimo obdobia akademického roku, 

v ktorom pouţívateľ hodnotí študenta. Je potrebné definovať akademické roky, lebo iba 

nadefinované sú ponúkané v aplikáciách na evidenciu štúdia. 

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 vyuţíva 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 môţe vyučujúci v príslušnom akademickom roku zaraďovať študentov na 

rozvrhové okienka, kde je uvedený ako vyučujúci. Odporúčame poţívať dané akcie, ale treba si 

uvedomiť, ţe je vhodné, aby boli nadefinované správne dátumy. Ak uţ 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 

pouţívateľ hodnotí študenta. Odporúčame pouţívať dané akcie 

 

 Dátumové akcie povoľujúce činnosť 

o  03 – Predzápis 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe vytvoriť zápisný list. 

Počas predzápisu si môţe 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 môţe 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, 

pouţívateľ s rolou 36 (administrátor štúdia študentov) môţe 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 môţe do vytvoreného 

zápisného listu (študent si uţ nemôţe vytvoriť zápisný list) uţ len pridávať predmety zimného aj 

letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú 

definovanú kapacitu. Počas daného obdobia sa môţe 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 pouţívať. 

o  22 – Predzápis letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe do vytvoreného 

zápisného listu (študent si uţ nemôţe vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety uţ len 

letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu. Počas daného obdobia 

sa môţe 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 

pouţívať. 

o  17 – Doplňujúci zápis letný semester 
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Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe do vytvoreného 

zápisného listu (študent si uţ nemôţe vytvoriť zápisný list) uţ len pridávať predmety uţ len letného 

semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú definovanú 

kapacitu. Počas daného obdobia sa môţe 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 doplňujúceho 

zápisu pre letný semester nie je nutné pouţívať. 

o  20 – Zapisovanie hodnotenia – zimný semester 

o  21 – Zapisovanie hodnotenia – letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom môţe vyučujúci predmetu zapisovať 

hodnotenie predmetom v príslušnom semestri. Dátumové ohraničenie je určené len pre vyučujúcich 

a pouţívateľa s rolou 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku), pouţívateľ s rolou 36 

(administrátor štúdia študentov) môţe zapisovať hodnotenia predmetov v ľubovoľnom 

akademickom roku bez ohľadu na interval. Obdobie zapisovania hodnotenia je potrebné pouţívať, 

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 môţe vytlačiť výkaz o štúdiu 

pre jednotlivý semester (samozrejme ak sú správne nakonfigurované parametre pre tlač výkazu). 

Mimo intervalu si môţe študent vytlačiť iba informatívny výkaz. Dátumové ohraničenie je určené 

len pre študenta, pouţívateľ s rolou 36 (administrátor štúdia študentov) môţe tlačiť výkazy bez 

ohľadu na interval. Obdobie tlače výkazu o štúdium nie je potrebné pouţívať. 

o  02 – Tvorba ponuky predmetov na stredisku 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je moţné na jednotlivých 

strediskách vytvárať ponuku predmetov (pridávať, odoberať predmety, schvaľovať ponuku, ...) pre 

daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre pouţívateľa s rolou 16 

(administrátor ponuky predmetov), pouţívateľ s rolou 26 (administrátor študijných plánov) môţe 

tvoriť ponuku predmetov bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre 

dané akademické roky je moţné vytvárať ponuky predmetov. 

o  01 – Tvorba študijného plánu 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je moţné vytvárať študijné plány 

pre jednotlivé prípustné študijné programy (vytvárať bloky predmetov, schvaľovať študijné plány, 

...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre pouţívateľa s rolou garanta 

(získavaná rola), pouţívateľ s rolou 26 (administrátor študijných plánov) môţe tvoriť študijné plány 

bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je 

moţné vytvárať študijné plány pre študijné programy. 

o  09 – Tvorba podkladov pre rozvrh hodín na stredisku 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je moţné 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 pouţívateľa s rolou 28 (pomocný rozvrhár strediska), pouţívateľ s rolou 27 

(fakultný/univerzitný rozvrhár) a 70 (rozvrhár strediska) môţe tvoriť podklady pre rozvrh hodín bez 

ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je 

moţné vytvárať podklady pre rozvrh hodín a zobrazovať si výstupné zostavy z rozvrhu.  

o  18 – Ţiadosť o ubytovanie 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe podať ţiadosť o 

ubytovanie. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, pouţívateľ s rolou 62 (administrátor 

ţiadostí o ubytovanie) a 63 (administrátor ţiadostí o ubytovanie študentov) môţe vytvárať ţiadosti 

o ubytovanie bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať obdobie podávaní ţiadostí o ubytovanie, 
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lebo zaevidovať ţiadosť o ubytovanie je moţné len na tie akademické roky, pre ktoré je definované 

obdobie. 

o  19 – Obnovenie ţiadosti o ubytovanie 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe obnoviť ţiadosť 

o ubytovanie (obnoviť je moţné len ţiadosti, ktoré neboli akceptované). Dátumové ohraničenie je 

určené len pre študenta, pouţívateľ s rolou 62 (administrátor ţiadostí o ubytovanie) a 63 

(administrátor ţiadostí o ubytovanie študentov) môţe obnoviť ţiadosti o ubytovanie bez ohľadu na 

interval. Obdobie obnovenia ţiadostí o ubytovanie nie je nutné pouţívať. 

o 30 – Potvrdenie  ţiadosti o ubytovanie 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môţe potvrdiť ţiadosť 

o ubytovanie (potvrdiť je moţné len ţiadosti, ktoré boli akceptované). Potvrdená ţiadosť je jedným 

zo stavov ţiadosti, ktorým študent potvrdzuje, ţe preberie ubytovanie. Dátumové ohraničenie je 

určené len pre študenta, pouţívateľ s rolou 62 (administrátor ţiadostí o ubytovanie) a 63 

(administrátor ţiadostí o ubytovanie študentov) môţe potvrdiť ţiadosti o ubytovanie bez ohľadu na 

interval. Obdobie potvrdenia ţiadostí o ubytovanie nie je nutné pouţívať. 

o  25 – Prihlasovanie na záverečné práce 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môţe prihlásiť na záverečnú 

prácu. Túto dátumovú akciu odporúčame pouţívať v kombinácií s mnoţinou štúdií, kde presne 

môţeme definovať napr.: ktoré ročníky sa môţu prihlasovať na témy v príslušnom akademickom 

roku (zrejme nie všetci študenti sa môţu v rámci jedného obdobia prihlasovať na záverečné práce). 

Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, pouţívateľ s rolou 36 (administrátor štúdia 

študentov) a osoba záverečnej práce môţe prihlásiť študenta na prácu bez ohľadu na interval. 

Obdobie prihlasovania na záverečné práce je potrebné pouţívať v prípade, ţe 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 môţe 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, 

pouţívateľ s rolou 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na 

stredisku) a vyučujúci môţe 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, ţe 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 

pouţívať. 

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 môţe 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, pouţívateľ s rolou 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej 

činnosti na stredisku) a vyučujúci môţe prihlasovať/odhlasovať študentov na/z rozvrhu bez ohľadu 

na interval. Obdobie prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh nie je potrebné pouţívať. 

o 31 – Zaraďovanie študentov na rozvrh vyučujúcim - zimný semester 

o 32 – Zaraďovanie študentov na rozvrh vyučujúcim – letný semester 

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom vyučujúci môţe zaraďovať/rušiť 

zaradenie študentov na rozvrhové akcie predmetu (na rozvrh) ktoré vyučuje pre jednotlivé semestre. 
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Dané dátumové akcie sú rozšírením obdobia zaraďovania študentov na rozvrh vyučujúcim. 

Vyučujúci môţe zaraďovať študentov na svoju rozvrhovanú výučbu počas príslušného semestra. 

Definovaním daných akcií je moţné umoţniť vyučujúcemu zaraďovať študentov aj pred príslušným 

semestrom. Obdobie zaraďovania študentov na rozvrh vyučujúcim nie je potrebné pouţívať. 

o ... 

4.2 Správa šablón 

K základným funkcionalitám systému patrí aj generovanie rôznych dokumentov na základe 

existujúcich dát ako sú informačný list predmetu, študijné programy, zadanie záverečnej práce, 

zápis o štátnej skúške, ... Nakoľko v mnohých prípadoch neexistujú jednoznačné predpísané 

vzhľady daných dokumentov a mnohé univerzity a dokonca aj fakulty jednej univerzity pouţívajú 

rôzne vzhľady toho istého dokumentu, zaviedli sme moţnosť vytvorenia si vlastnej šablóny pre 

príslušnú výstupnú zostavu. 

V AiS2 túto moţnosť poskytuje a umoţňuje tzv. Správa šablón. Predpoklad na vytvorenie 

vlastnej šablón je, aby konkrétna výstupná zostava bola zaevidovaná v databáze, čo zabezpečuje 

zodpovedný riešiteľ. V tejto chvíli je daný spôsob zapracovaný na vybraných dokumentoch, ale 

cieľom je postupné rozširovanie danej funkcionality aj na ďalšie miesta podľa potreby alebo podľa 

poţiadavky. Následná administrácia z pohľadu potrieb na danej inštalácii je v správe konkrétneho 

pouţívateľa s príslušnou priradenou rolou - administrátor šablón (rola 87), ktorému sa pre taký 

dokument zobrazí dialóg CM017 – Správa šablón. V rámci správy môţe pouţívateľ pre danú 

výstupnú zostavu vykonať niektorú z činností: 

- pridať/aktualizovať/odobrať šablónu 

- nastavenie odporúčanie šablóny 

- vytvorenie kópie šablóny 

Administrátor šablón má právo vytvárať/aktualizovať/mazať alternatívne pouţívateľské 

transformačné šablóny, pričom kaţdá musí obsahovať vlastnú definíciu šablóny, ktorú je potrebné 

načítať zo súboru. Pre daný export je zodpovedným riešiteľom zároveň dodaná tzv. vzorová 

šablóna, ktorá je súčasťou pouţívateľskej zostavy a aplikuje sa v prípade, ţe neexistuje ţiadna 

odporúčaná pouţívateľská šablóna. Vzorová šablóna nie je editovateľná administrátorom šablón. 

Pre pouţívateľskú šablónu je moţné nastaviť prístup k šablóne t.j. zabezpečiť resp. obmedziť 

aplikáciu konkrétnej transformácie iba pre vybranú mnoţinu pouţívateľov na základe roly a 

organizačnej jednotky. Takýmto spôsobom napr. transformácia1 bude určená pre študijné oddelenie 

jednej fakulty a transformácia2 pre študijné oddelenie inej fakulty. V prípade, ţe pre  daný export a 

konkrétneho pouţívateľa existuje viacero odporúčaných šablón, pouţívateľ má moţnosť výberu 

jednej z transformácie na základe názvu a popisu šablóny. Vytvorenie kópie zo vzorovej šablóny 

má za následok vytvorenie totoţnej pouţívateľskej šablóny a tým aj moţnosť následnej úpravy 

samotnej definície vzorovej šablóny. Ak pre daný export existuje len jedna šablóna, prípadne je len 

jedna odporúčaná, tak beţný pouţívateľ nepozoruje výber transformácie, nakoľko je aplikovaná 

priamo daná šablóna.  

Obmedzenejší prístup k správe šablón zabezpečuje priradenie roly – prezerač šablón (rola 

86). Pouţívateľ s danou rolou má právo vyberať z alternatívnych šablón bez moţnosti ich 

aktualizácie.  

Upozorňujeme, ţe vytvorenie vlastnej šablóny znamená definovanie transformácie zdroja, 

ktorý vytvára zodpovedný riešiteľ. Znamená to, ţe je moţné upraviť vzhľad dokumentu, upraviť 

pevné texty, vynechať niektoré informácie, ktoré zo systému vyberá zdroj údajov (napr.: vynechať 

z výsledného dokumentu informáciu o evidenčnom ročníku, ...). Administrátor šablón nemôţe 

definovať nové výstupné zostavy, ani upraviť mnoţinu dát pre príslušnú zostavu, čo sa týka hlavne 

rozšírenie údajov. Proces vytvorenia dokumentu môţeme popísať ako transformáciu zdroja dát 

v XML (extensibile markup language), na ktorý sa aplikuje šablóna XSLT (Extensible Stylesheet 

Language Transformations), ktorá je vytváraná pomocou XSL (extensibile stylesheet language). 
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Pomocou takej šablóny sa XML transformuje principiálne do ľubovoľnej podoby. V AiS2 sú 

najčastejšie pouţívane transformácie do PDF formátu. Pre dané transformačné šablóny je pouţívaný 

XSL-FO (extensible stylesheet language formatting objects). Najlepším zdrojom informácií 

a moţností je samozrejme internet. Pri vytváraní vlastných šablón vám odporúčame nasledujúce 

zdroje - http://www.w3schools.com/xsl/default.asp -  transformácie XML napr. do HTML, 

http://www.w3schools.com/xslfo/default.asp - transformácie do PDF.   

Zoznam existujúcich výstupných zostáv (postupne budú pribúdať ďalšie transformácie 

existujúcich dokumentov a všetky nové dokumenty budú automaticky vloţené ako pouţívateľské 

zostavy): 

- Zápisy o štátnych skúškach – zostava je pouţitá pre dokumenty Zápis o štátnych skúškach, Zápis 

o študentovi a štúdiu A4, A3, Zápis z obhajoby záverečnej práce, Zápis z predmetu štátnej skúšky, 

Celkový výsledok štúdia, 

- Zadanie záverečnej práce – k zostave sú vytvorené šablóny Zadanie záverečnej práce A 

(základná dohodnutá zostava), B (doplnenie A dokumentu o podpis študenta a osoby záverečnej 

práce), C (doplnenie B dokumentu ešte o informáciu súhlasu s odovzdaním práce), 

- Posudok záverečnej práce, 

- Analytický list, 

- Zápisový list, 

- Potvrdenie o návšteve školy, 

- Súhrnné informácie o štúdiách, 

- Protokol študijného plánu študenta – zostava je pouţitá pre dokumenty Protokol o študijnom 

pláne študenta v akademickom roku, Protokol o zmene študijného plánu v akademickom roku, 

- Výpis výsledkov štúdia za akademický rok pre archiváciu, 

- Výkaz hodnotení za semester – zostava je pouţitá pre dokumenty Výkaz štúdia za zimný 

semester, Výkaz štúdia za letný semester, 

- Ubytovací preukaz, 

- Elektronická návratka. 

Zodpovedný riešiteľ udrţiava iba pouţívateľské zostavy a teda aj vzorové šablóny. Pri 

kaţdej zmene vzorovej šablóny sa nemení vytvorená pouţívateľská šablóna. Pri pridaní nových 

atribútov, informácií alebo iných úprav (napr.: do šablóny pribudne adresa organizačnej jednotky), 

sa dané zmeny nezanesú do pouţívateľskej šablóny. Nakoľko bola vytvorená lokálne, v prípade, ţe 

chcete prebrať zmeny, musíte si opätovne vytvoriť svoju vlastnú pouţívateľskú šablónu alebo 

upraviť existujúcu aj s definíciou šablóny. 
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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 pouţívateľom t.j. systém má na 

mnohé vzniknuté situácie upozorňovať, ale nemôţe 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 pouţívanie 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 moţnosti prihlasovania na termíny hodnotenia (kedy a koľkokrát sa môţe študent 

prihlásiť na termín hodnotenia), ktoré vyplývajú zo spôsobu ukončenia predmetu, spôsobu termínu 

hodnotenia a ďalších moţností zaevidovanie obmedzenia termínov. 

V rámci AiS2 existujú dva spôsoby termínov hodnotenia: 

 Priebeţné 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 kaţdému predmetu môţe byť vypísaných niekoľko termínov hodnotenia kaţdého 

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

študentov na termín hodnotenia.  

Na prihlasovanie a odhlasovanie môţe 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 moţné definovať aj pre vytvorené mnoţiny štúdií (napr.: je 

moţné definovať, ţe v akademickom roku 2007/2008 sa v zimnom semestri môţu študenti prvých 

ročníkov hlásiť na termín hodnotenia aţ od 10.1.2008, bez ohľadu na dátumové obmedzenie 

samotného termínu hodnotenia, čiţe je zohľadňované štúdium študenta, ktorý sa chce prihlásiť na 

termín hodnotenia).  

Ešte silnejšie obmedzenie na prihlasovanie na ďalšie termíny hodnotenia je moţné nastaviť 

v rámci centrálnych parametrov na fakulte/univerzite. Parameter Prihlasovanie.bezHodnotenia 

nastavený na hodnotu A znamená, ţe študenti príslušnej fakulty/univerzity sa môţu nahlasovať na 

ďalší termín aţ 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 môţe prihlásiť aţ 

po dátume a čase termínu hodnotenia, na ktorý bol študent nahlásený a aţ v tom prípade, ţe 
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z absolvovaného termínu hodnotenia má udelené (zapísané) neukončené hodnotenie napr.: FX 

(ktoré nie je konečné, čiţe po takom hodnotení ešte študent môţe 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 nemôţe nahlásiť na ţiadny spôsob termínu 

hodnotenia, ktorý má naplnený maximálny počet) 

Obmedzenie samotného termínu je jediné obmedzenie, ktoré ovplyvňuje termín priebeţného 

hodnotenia (študent sa môţe prihlásiť na ľubovoľný počet termínov priebeţného hodnotenia 

jedného predmetu t.j. napr.: počas semestra môţe byť prihlásený na niekoľko písomných prác, ktoré 

boli vypísané k predmetu).  

Pre termíny hodnotenia existujú ďalšie obmedzenia, ktoré môţu povoliť, zakázať prihlásenie 

študenta na termín hodnotenia. Pre ľubovoľný termín hodnotenia platí, ţe študent sa môţe prihlásiť 

dopredu len na jeden termín t.j. nemôţe obsadiť viac ako jeden platný termín. Samozrejme, ţe na 

prihlasovanie na termín hodnotenia platia obmedzenia samotného termínu. Ďalšie obmedzenia 

vyplývajú z definovaného počtu moţných termínov pre spôsob ukončenia predmetu, ku ktorému je 

vypisovaný termín v skupinách študijných programov (napr.: pre študijné programy I. a II. stupňa je 

nadefinované, ţe na spôsob ukončenia predmetu skúška môţe študent vyuţiť riadny termín 

a opravný termín t.j. študent sa môţe 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, ţe 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 moţné udeliť samotné hodnotenie). Ak má študent k dispozícií ešte termín 

hodnotenia, ktorý mu umoţňuje spôsob ukončenia predmetu, tak na ďalší termín sa môţe prihlásiť 

aţ 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 môţe prihlásiť aţ po dátume a čase termínu hodnotenia, na 

ktorý bol študent nahlásený. Na ďalší termín hodnotenia sa nemôţe študent prihlásiť v prípade, ţe 

z daného predmetu má zaevidované hodnotenie, ktoré je konečné t.j. napr.: ak študent získa 

hodnotenie predmetu C – dobre na riadny termín, tak uţ sa nemôţe prihlásiť na ďalší termín 

hodnotenia. V prípade, ţe napriek konečnému hodnoteniu je chcený stav, aby sa študent ešte mohol 

prihlásiť na termín hodnotenia, samozrejme ţe iba v prípade, ak má ešte voľný termín (napr.: na 

základe individuálnej dohody s vyučujúcim, ţe si chce opraviť hodnotenie a vyučujúci chce, aby sa 

študent sám prihlásil na termín hodnotenia), je potrebné pri zaevidovanom hodnotení povoliť 

prihlásenie potvrdením moţnosti Môţe sa prihlásiť na termín hodnotenia aj napriek udelenému 

konečnému hodnoteniu. Obmedzenie na prihlasovanie platí iba pre študenta, vyučujúci môţe 

prihlásiť študenta mimo obmedzení.  

 

Skrátene môţeme obmedzenia na prihlasovanie na termíny hodnotenia predmetov zhrnúť 

nasledovne: 

 Na termín priebeţného hodnotenia sú zohľadňované iba obmedzenia termínu priebeţného 

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 pouţitej mnoţiny štúdia), samotné obmedzenia termínu hodnotenia. Študent sa môţe prihlásiť 

iba na jeden platný termín hodnotenia dopredu a iba v prípade, ţe z predmetu nemá udelené 
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konečné hodnotenie. Na ďalší termín hodnotenia sa môţe prihlásiť aţ po termíne, na ktorý bol 

prihlásený a v prípade, ţe je nastavený parameter na prihlasovanie na termín hodnotenia na 

fakulte/univerzite, tak na ďalší termín hodnotenia sa študent môţe prihlásiť aţ v prípade, ţe 

z ostatného termínu má zapísané hodnotenie, ktoré nie je konečné. 

Algoritmicky môţeme prihlásenie na termín hodnotenia pouţívateľom s rolou študent 

v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať nasledovne: 

1. Ak pouţívateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 

2. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne mnoţinu 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 priebeţného 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 uţ 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 uţ 

nemá právo prihlasovať sa (obsadzovať) na ďalší termín hodnotenia, iba v prípade, ţe pri konečnom 

hodnotení má potvrdené, ţe sa môţe 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 moţných termínov pre daný spôsob ukončenia pre skupinu študijných 

programov do ktorej patrí podľa štúdia študenta alebo 

7. ak počet študentov, ktorí sa môţu prihlásiť na termín hodnotenia je rovný alebo väčší počtu 

prihlásených študentov, tak akcia nie je povolená. 

8. Inak študent sa môţe prihlásiť na termín hodnotenia. 

Algoritmicky môţeme prihlásenie na termín hodnotenia pouţívateľom s rolou vyučujúci 

alebo zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie 

akcie popísať nasledovne: 

1. Ak pouţívateľ nie je vyučujúci alebo zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku, tak akcia 

prihlásenie nie je povolená. 

2. Inak akcia na prihlásenie študenta je povolená (ţiadne dátumové ohraničenia, centrálne 

parametre ani vlastné atribúty neovplyvňujú prihlásenie študenta pouţívateľom s rolou vyučujúceho 

alebo zapisovateľa pedagogickej činnosti na stredisku). 

5.2 Udeľovanie hodnotenia 

AiS2 riadi moţnosti udeľovania hodnotenia (kedy a koľko hodnotení sa môţe študentovi 

udeliť), ktoré vyplývajú zo spôsobu ukončenia predmetu, štúdia študenta a ďalších moţností 

zaevidovanie obmedzenia udeľovania hodnotenia. 

Podobne ako mnoho iných akcií v systéme je riadené dátumovými akciami, tak aj 

udeľovanie hodnotení vyučujúcimi je podmienené zaevidovaním moţnosti evidovať hodnotenie 

v príslušnom akademickom roku (dátumové akcie na zapisovanie hodnotenia). 

Na moţnosť udelenia hodnotenia vplýva počet termínov získania hodnotenia. Študent môţe 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 môţe 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 moţné 

hodnotenie zapísať do systému. Počet termínov môţe byť rôzne definovaný pre prvý zápis 

predmetu a pre opakovaný zápis predmetu t.j. opravný termín môţe byť definovaný iba pre prvý 
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zápis predmetu. V takomto prípade môţe študent, ak si predmet zapísal opakovane, získať 

hodnotenie iba na riadny termín. 

V prípade dvojhodnotenia (zápočet a skúška) je moţné vynútiť si existenciu zaevidovaného 

konečného hodnotenia v prvej fáze. V rámci parametrizácie na to slúţi funkčný parameter 83 -  

Dvojhodnotenie.povinnosťPrvaFaza. Ak parameter nie je nastavený na príslušnej fakulte/univerzite, 

tak oprávnený pouţívateľ môţe zaevidovať hodnotenie v druhej fáze aj keď nie je zaevidované 

hodnotenie v prvej fáze, ktoré je konečné. Ak parameter je nastavený na hodnotu A, tak na 

príslušnej fakulte/univerzite systém nedovolí zaevidovať hodnotenie, pokiaľ nie je zaevidované 

konečné hodnotenie v prvej etape a na príslušnú situáciu systém upozorní. Jednoducho povedané ak 

je spôsob ukončenia zápočet a skúška, tak pokiaľ študent nemá zaevidované započítané, tak nemôţe 

byť zaevidované hodnotenie zo skúšky.  

 

Skrátene môţeme udeľovanie hodnotenia študentom zhrnúť nasledovne: 

 Pre moţnosť udeliť (zapísať) hodnotenie je potrebné nadefinovať dátumovú akciu pre 

udeľovanie hodnotenia. Študent môţe 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 môţe byť udelené hodnotenia ak sú splnené určité predpoklady, ktoré sa 

vyhodnocujú v nasledujúcom poradí, ak: 

1. je definovaný akademický rok pre moţnosť zapisovania hodnotenia, 

2. je definovaný termín hodnotenia pre príslušný spôsob ukončenia, 

3. ak je definovaný centrálny parameter Dvojhodnotenie.povinnosťPrvaFaza na hodnotu A, tak 

v druhej fáze je moţné udeliť hodnotenie, iba ak existuje konečné hodnotenie v prvej fáze.  

 

V praxi nastáva situácia, ţe študent by nemal byť hodnotený z dôvodu nesplnenia 

podmienok, aby bol pripustený na absolvovanie termínu hodnotenia. Mnohé školy majú 

v študijnom poriadku klauzula, ktorá hovorí o získaní určitého potrebného priebeţného hodnotenia. 

Získanie hodnotenia môţe byť podmienené aj splnením určitých pravidiel alebo podmienok či uţ 

všeobecných alebo definovaných vyučujúcim. Niekedy nastáva aj situácia, ţe študent má zapísaný 

predmet, ale bez udania dôvodu alebo ospravedlnenia sa študent nezúčastňoval výučby a vyučujúci 

sa môţe rozhodnúť, ţe nechce hodnotiť daného študenta. Cieľom je zachytiť v systéme dané 

prípady a rozlíšiť neklasifikovanie predmetu od získania neúspešného hodnotenia (FX - 

nedostatočne). Okrem toho je chcený stav, aby študent, ktorý nebude klasifikovaný a nemôţe získať 

hodnotenia, sa nemohol prihlásiť na termín hodnotenia. Hlavný dôvod je, aby neosadzoval termín 

hodnotenia iným študentom. Neklasifikovanie študenta má byť zároveň chápané ako získanie 

neúspešného hodnotenia. 

Aby systém umoţňoval zaevidovať danú situáciu, je potrebné nadefinovať také hodnotenie. 

V aplikácií VSES189 – Správa parametrov predmetov pre evidenciu výsledkov, skupín študijných 

programov je potrebné v prvom rade zaviesť novú poloţku hodnotenia (záloţka Spôsoby 

hodnotenia, záloţka Hodnotenia), ktorej kód bude X. Upozorňujeme, ţe je dôleţité, aby daný 

spôsob hodnotenia mal kód X, nakoľko systém sa bude odvolávať na daný kód a popisované 

správanie systému bude len pre hodnotenie s daným kódom. Pre systém nie je podstatné aký bude 

popis daného hodnotenia. Dôleţité je, aby popisovalo danú skutočnosť a aby sa jednoznačne 

odlišovalo významovo od hodnotenia FX – nedostatočne. Príklad takého označenia je 

neklasifikovaný, nedelené hodnotenie, ... Aby systém zabraňoval študentovi prihlásiť sa na termín 

hodnotenia, je dôleţité, aby bolo nastavené, ţe je to ukončené hodnotenie t.j. hodnota A. 

Samozrejme, ţe daný spôsob hodnotenia musí byť aktuálny a nie je to hodnotenie štúdia t.j. hodnota 

N. Aby systém počítal študentovi daný predmet do priemeru ako v prípade získania hodnotenia FX, 

je dôleţité nastaviť váhu na hodnotu 4. Môţeme povedať, ţe je to konečné hodnotenie s váhou 4. 

Čiţe do priemeru sa bude započítavať ako hodnotenie FX, ale študent sa nebude môcť prihlásiť na 
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termín hodnotenia ako v prípade získania hodnotenia FX nakoľko je to konečné hodnotenie. 

V ďalšom kroku je potrebné daný spôsob hodnotenia X priradiť k spôsobu ukončenia pre ktorý 

bude moţné udeliť také hodnotenie (záloţka Hodnotenia spôsobov ukončenia). Posledný krok je 

priradiť dané hodnotenie spôsobu príslušnej skupine študijných programov (záloţka Skupiny 

študijných programov). Priradením je moţné dosiahnuť, ţe danú moţnosť bude vyuţívať iba 

konkrétna fakulta a prípadne len pre niektoré skupiny študijných programov a spôsoby ukončenia. 

Samozrejme, ţe ak daná moţnosť neklasifikovania alebo nepripustenia študenta k hodnoteniu je 

v študijnom poriadku fakulty, tak je vhodné to nastaviť pre všetky spôsoby ukončenia predmetu 

a pre všetky skupiny študijných programov. 

Pri udeľovaní hodnotenia vyučujúci postupuje presne takým istým spôsobom, ako keby 

udeľoval aj iné hodnotenie. Systém zabezpečuje, ţe v prípade zvolenia poloţky X, sa nebude 

ukladať na aký termín bolo udelené dané hodnotenie. Zároveň systém neumoţní označiť dané 

hodnotenie ako uznané, dovezené a ani zvoliť moţnosť, ţe sa študent môţe prihlásiť napriek 

udelenému konečnému hodnoteniu (v prípade zvolenia hodnotenia X sa zneprístupnia moţnosti 

zvoliť dané atribúty a nastavia sa ako neoznačené). Dané vlastnosti pri udeľovaní X hodnotenia 

platia aj pre pouţívateľov s rolou, ktorá oprávňuje evidovať hodnotenie (36 – administrátor štúdia, 

40 – zapisovateľ pedagogických výkonov, ...). Ak má študent na predmete udelené X hodnotenie, 

znamená to, akoby vyčerpal všetky moţné termíny na získanie hodnotenia. V prípade, ţe 

pouţívateľ chce pridať iné hodnotenie, tak musí byť X hodnotenie odobraté. Nie je moţné, aby 

študent mal udelené X hodnotenie (neklasifikovaný) a zároveň nejaké iné hodnotenie. Systém 

upozorňuje na danú situáciu, ţe je udelené X hodnotenie, ak chce udeliť iné hodnotenie, tak X 

hodnotenie musí byť odobraté. 

Pri prihlasovaní na termín hodnotenia z predmetu, kde má študent zaevidované X 

hodnotenie, systém neumoţní prihlásiť sa študentovi. Systém upozorní na danú skutočnosť, ţe 

k predmetu má zaevidované konečné hodnotenie X s jeho popisom, ktoré neumoţňuje prihlásiť sa 

na termín hodnotenia. 

5.3 Výpočet priemeru 

AiS2 má moţnosť výpočtu rôznych priemerov pre študentov, pričom je moţné definovať 

aké obdobie sa má započítať do výpočtu, aké predmety, zohľadnenie dátumov udelenia hodnotenia, 

... Tieto priemery sú vyuţívané pre rôzne iné činnosti, atribúty a moţnosti štúdia ako sú štipendiá, 

body pre poradovník v ţiadosti 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,  
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 započítavané  je kreditné ohodnotenia predmetov, ktoré má uvedené študent v svojom zápisnom 

liste (kreditné ohodnotenie predmetu v zápisnom liste študenta môţe 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, ţe sú potvrdené (úplné) zápisy. Pri výpočte sú zohľadnené určité 

skutočnosti: 

 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, ţe ide o predmet, ktorý je opakovaný (nahradzujúci), tak do priemeru sa započítava 

jeho kredit a lepšie získané hodnotenia (s menšiu váhou) 

 v prípade, ţe 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: 

 Váţený študijný priemer za celé štúdium  

 Váţený študijný priemer za celé štúdium len z ohodnotených predmetov 

5.4 Zapisovanie predmetov do zápisných listov  

Zápis predmetov je moţné vykonávať z dvoch pohľadov. Predmety môţu byť študentovi 

zapísané z pohľadu administrátora štúdia študentov (referentov študijného oddelenia), či uţ 

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 vţdy realizované prostredníctvom toho istého dialógu, 

rozdiely sú len v tom, či sú povolené určité výberové poloţky. Základný predpoklad na zápis 

predmetov je, ţe študent musí mať pre príslušný akademický rok vytvorený zápisný list t.j. musí 

byť zapísaný. Zápisný list je moţné vytvoriť iba na akademické roky, ktoré sú nadefinované na 

príslušnej fakulte/univerzite prostredníctvom dátumovej akcie 03 – Predzápis. Študent môţe mať na 
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jednom štúdiu v rámci akademického roku len jeden zápisný list t.j. v rámci štúdia môţe byť 

študent len raz zapísaný do príslušného akademického roku. AiS2 umoţňuje definovať kedy si 

študent môţe zapisovať predmety do zápisného listu (vytvárať svoj individuálny študijný plán), 

parametrizovať, ktoré predmety si môţe zapísať a ktoré uţ nie. Upozorňujeme, ţe bez ohľadu na 

prístupové práva, do zápisného listu je moţné 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 (aţ 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 môţe študent získať kredity). 

Zapisovanie predmetov do zápisného listu z pohľadu administrátora štúdia študentov 

(študijného oddelenia) nie je ničím limitované ani obmedzované. Zápisný list je moţné vytvoriť aj 

mimo dátumového intervalu. Predmety zápisného listu je moţné zapísať z ľubovoľnej fakulty, zo 

študijného plánu z ľubovoľného akademického roku, z ľubovoľnej časti študijného plánu bez 

ohľadu na typ výučby a doporučený ročník. Samozrejme ţe 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 moţné 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 môţu ovplyvniť zapisovanie predmetov sú predzápis, doplňujúci 

zápis, predzápis letný semester, doplňujúci zápis letný semester a ich význam a pouţitie je bliţšie 

popísané v kapitole 4.1 Dátumové akcie. Dané dátumové akcie je moţné kombinovať t.j. je moţné 

pre zvolený akademický rok a mnoţiny štúdií otvoriť viaceré dátumové akcie. Jednoducho 

povedané môţeme vytvoriť neprázdny prienik intervalov dátumových akcií, čiţe povolíme 

(otvoríme) kombináciu dátumových akcií. Význam prekrytia pochopíme, keď sa na zápisný list 

pozrieme cez základné činnosti a príslušné dátumové akcie, počas ktorých môţe študent dané 

činnosti vykonávať: 

 vytvorenie zápisného listu - len počas intervalu predzápisu (dátumová akcia 03), 

 pridanie predmetu ľubovoľného semestra bez ohľadu na obmedzenie počtu prihlásených 

študentov - len počas predzápisu (03), 

 pridanie predmetu letného semestra bez ohľadu na obmedzenie počtu prihlásených študentov - 

len počas predzápisu letný semester (22), 

 pridanie predmetu ľubovoľného semestra len s nenaplnenou kapacitou - semestra len počas 

doplňujúceho zápisu (16), 

 pridanie predmetu letného semestra len s nenaplnenou kapacitou - len počas doplňujúceho 

zápisu letný semester (17), 

 odobratie predmet ľubovoľného semestra - len počas predzápisu (03), 

 odobratie predmet letného semestra - len počas predzápisu letného semestra (22),  
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 prihlásenie/odhlásenie na rozvrh predmetu ľubovoľného semestra - len počas predzápisu (03) 

alebo doplňujúceho zápisu (16) (samozrejme iba v prípade, ţe rozvrhové okienko nemá naplnenú 

kapacitu), 

 prihlásenie/odhlásenie na rozvrh predmetu letného semestra - len počas predzápisu letného 

semestra (22) alebo doplňujúceho zápisu letného semestra (17) alebo prihlasovania na rozvrh pre 

letný semester (29) (samozrejme iba v prípade, ţe rozvrhové okienko nemá naplnenú kapacitu), 

 prihlásenie/odhlásenie na rozvrh predmetu zimného semestra - len počas predzápisu (03) alebo 

prihlasovania na rozvrh pre zimný semester (28) (samozrejme iba v prípade, ţe rozvrhové okienko 

nemá naplnenú kapacitu). 

Prekrytie dátumových akcií má význam, ak chceme povoliť študentom činnosti, ktoré nie sú priamo 

určené jednou dátumovou akciou t.j. ak chceme povoliť študentom vytvoriť si zápisný list a dovoliť 

zapisovať si predmety ľubovoľného semestra ale len s nenaplnenou kapacitou, tak v rovnakom 

dátumovom intervale nastavíme dátumové akcie predzápis (03) a doplňujúci zápis (16). 

Pripomíname, ţe študent:  

 v danom akademickom roku si môţe 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 môţe 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 môţe zapísať iba predmety zo 

študijného plánu študijného programu svojho štúdia, ktoré sú v študijnej časti povinné predmety 

 do študijnej časti výberových predmetov (C) si môţe 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 môţe zapísať predmety 

z príslušnej časti svojho predpísaného študijného plánu, 

 v období predzápisov si môţe zapísať aj predmety, ktoré majú naplnenú definovanú kapacitu, 

 v období doplňujúcich zápisov si nemôţe zapísať predmety, ktoré majú naplnenú definovanú 

kapacitu, 

 si nemôţe zapísať predmet, ktorý má v študijnom pláne aktuálnosť „!“ alebo „+“, 

 si môţe zapísať predmet bez ohľadu na doporučený ročník a ročník svojho štúdia. 

 

Osoba sa stáva študentom, ak má zaevidované platné štúdium. Štúdium je definované 

študijným programom, ktoré osoba študuje, začiatkom štúdia (dátum) a dĺţkou (dobou) štúdia. 

Ďalšími atribútmi štúdia sú typ financovania, doporučený (evidenčný) ročník, krúţok. Po 

absolvovaní štúdia sa eviduje koniec štúdia (dátum), číslo z matriky, číslo diplomu, výrobné číslo 

vysvedčenia a dodatku. Osoba môţe mať niekoľko štúdií. K zvolenému štúdiu sa vytvára 

v akademickom roku zápisný list. Zápisný list je definovaný akademickým rokom, študijným 

programom evidenčným ročníkom, dátumom zápisu. Pomocné atribúty zápisného listu sú 

potvrdený (úplný) zápis, podmienečný zápis, splnený zápis (dátum potvrdenia, kedy bol 

skontrolovaný zápisný list v zmysle absolvovania predmetov, čím sa povoľuje pokračovanie 

štúdia). K zápisnému listu sa evidujú predmety zápisného listu (individuálny študijný plán). Študent 

si sám vie zapísať iba predmet, ktorý je v príslušnom akademickom roku zápisného listu zaradený 

v danom roku do odporúčaného študijného plánu. 

Zapísať predmety do zápisného listu je moţné niekoľkými spôsobmi: 

 Pridať predmet zo študijného plánu 

 Pridať predmet z ponuky predmetov 

 Pridať dovezený predmet 

 Pridať neabsolvovaný zapísaný predmet 

 Pridať odporúčaný predmet 
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5.4.1 Pridať predmet zo študijného plánu 

Systém ponúka predmety podľa odporúčaného študijného plánu pre zvolený akademický rok 

a študijný program. Výber predmetov je moţné zúţiť podľa časti študijného programu, typu 

výučby, odporúčaného ročníku. Systém ponúka odporúčaný študijný plán, pričom nebráni zvolenie 

predmetu z iného odporúčaného ročníka podľa študijného plánu. Študent si do príslušnej zvolenej 

časti a typu výučby pridáva predmety zo schválených študijných plánov. Študent si sám vie do 

povinných predmetov, povinne voliteľných zapísať iba povinné, povinne voliteľné predmety 

odporúčaného študijného plánu študijného programu zápisného listu. Medzi výberové predmety si 

môţe zapísať ľubovoľný predmet z ľubovoľného odporúčaného plánu ľubovoľného študijného 

programu bez ohľadu na typ výučby.  Systém ponúka predmety bez ohľadu, či daný predmet má 

študent uţ absolvovaný alebo nie.    

5.4.2 Pridať predmet z ponuky predmetov 

Systém ponúka predmety, ktoré sú zaradené v príslušnom akademickom roku zaradené do 

nejakého odporúčaného študijného plánu, ktorý je schválený. Výber predmetov je moţné zúţiť 

podľa fakulty, kde je zabezpečovaný daný predmet, strediska, ktoré zabezpečuje daný predmet, 

skratky alebo názvu predmetu. Ak si študent nezvolí časť a typ výučby, tak systém kontroluje, či sa 

zvolený predmet nachádza v odporúčanom študijnom pláne podľa študijného programu zápisného 

listu v príslušnom akademickom roku. Ak sa predmet nachádza v študijnom pláne, tak do zápisného 

listu je zaradený do príslušnej časti, typu výučby. Ak sa predmet nenachádza v študijnom pláne, tak 

je predmet zaradený do výberových predmetov. Systém ponúka predmety bez ohľadu, či daný 

predmet má študent uţ absolvovaný alebo nie. 

5.4.3 Pridať dovezený predmet 

Zaevidovať dovezený predmet je moţné iba administrátorom štúdia. Systém ponúka 

predmety, ktoré sú zaevidované ako dovezené t.j. neexistuje potrebný predmet na ţiadnom 

stredisku, ktoré zabezpečujú výučbu. Ak neexistuje potrebný dovezený predmet, je moţné pridať 

nový dovezený predmet s potrenými atribútmi a následne ho pridať medzi predmety zápisného listu 

do príslušnej časti a typu výučby. Predmet je typovo odlíšený ako dovezený predmet. Dovezený 

predmet sa pridáva do zvolenej časti, typu výučby. 

5.4.4 Pridať neabsolvovaný zapísaný predmet 

Systém ponúka predmety zo všetkých predchádzajúcich zápisných listov zvoleného štúdia, 

ktoré sú podľa typu výučby povinné alebo povinne voliteľné, sú neabsolvované, čiţe nemajú 

zaevidované hodnotenie, ktoré je konečné a je vo fáze, ktorá je konečnou fázou príslušného spôsobu 

ukončenia t.j. predmety, ktoré nemajú zaevidované hodnotenie alebo dané hodnotenie nie je 

konečné (napr.: FX) alebo majú len čiastočné hodnotenie (napr.: v prípade ţe predmet má spôsob 

ukončenia ZS, čiţe dvojhodnotenie, pričom konečná fáza je skúška a študent má zaevidovaný iba 

zápočet) a v zápisnom liste daného akademického roku neexistuje predmet, ktorý je opakovaným 

zápisom alebo náhradou za predmet. Z daných predmetov je moţné vybrať pre zápis iba také 

predmety, ktoré sú v akademickom roku zápisného listu v odporúčanom študijnom pláne. Môţe 

nastať situácia, ţe predmet, ktorý študent neabsolvoval sa uţ aktuálne neponúka v odporúčanom 

študijnom pláne (napr.: študent neabsolvoval výberový predmet XY a v aktuálnom akademickom 

roku daný predmet buď zanikol alebo miesto neho vznikol iný). V takom prípade sa pouţívateľ 

musí rozhodnúť, ţe si zapíše potrebný predmet a zaeviduje, ţe ide o opakovaný zápis alebo náhradu 

daného neabsolvovaného predmetu. Pri zvolení ponúknutého neabsolvovaného predmetu sa 

automaticky vytvára väzba o opakovanom zápise príslušného predmetu. Nie je potrebné označovať 

časť, typ výučby, kontrolujú sa všetky predmety zápisného listu a pridávané predmety sú zapísané 

do príslušnej časti, typu výučby tak ako boli doteraz zaevidované. 
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5.4.5 Pridať odporúčaný predmet 

Odporúčaný predmet je zjednotením pridania predmetu podľa odporúčaného študijného 

plánu, ktoré študent ešte nemá doteraz zapísané a neabsolvovaného zapísaného predmetu. Systém 

ponúka všetky predmety, ktoré ešte nemá zapísané podľa odporúčaných ročníkov odporúčaného 

študijného plánu voči evidenčnému ročníku zápisného listu a doteraz neabsolvovaných zapísaných 

predmetov. Výber predmetov nie je moţné zúţiť. Nie je potrebné označovať časť, typ výučby, 

ponúkajú sa všetky nezapísané predmety podľa odporúčaného študijného plánu zápisného listu 

(podľa typu výučby sú aj zaevidované do zápisného listu) a neabsolvované zapísané predmety 

(zapísané sú do príslušnej časti, typu výučby tak ako boli doteraz zaevidované). 

5.4.6 Parametre zápisu predmetov 

Zápis predmetov do zápisných listov je riadený na niekoľkých úrovniach. Zápis predmetov 

študentov je riadený dátumovými akciami, ktoré povoľujú predzápis, doplňujúci zápis predmetov 

a vlastnými obmedzujúcimi atribútmi predmetov ako sú obmedzujúci počet študentov, ktorí si môţu 

zapísať predmet, semester, aktuálnosť predmetu v danom akademickom roku. 

Zápis predmetov je moţné ovplyvniť aj funkčnými parametrami systému (ovplyvňujú 

správanie aplikácií), ktoré sa definujú na úrovni fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá 

riadi štúdium študijného programu študenta). V prípade, ţe univerzita má viacero fakúlt a chceme 

docieliť, aby správanie aplikácií bolo rovnaké na celej univerzite, je potrebné dané parametre 

nastaviť na kaţdej fakulte.  

Zápis predmetu je bez ohľadu na nastavenie parametrov, obmedzovaný AiS2 parametrom, 

ktorý vychádza z vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. Študent by mal byť po druhom 

neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu (opakovaný zápis alebo náhradný zápis) vylúčený zo 

štúdia. Ak by si študent chcel tretíkrát zapísať neabsolvovaný predmet, tak ho systém upozorní na 

skutočnosť, ţe neabsolvovaný predmet nemôţe mať zapísaný viac ako dvakrát. Administrátor 

štúdia môţe študentovi zapísať neabsolvovaný predmet aj viackrát. V určitých individuálnych 

prípadoch to môţe mať opodstatnenie. Dané prípady je moţné vyhľadať.  

5.4.6.1 Počet kreditov zapísaných predmetov 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si ľubovoľný počet kreditov prostredníctvom 

predmetov. Spravidla kaţdá fakulta/univerzita v rámci študijných poriadkov, študenta obmedzuje, 

koľko kreditov si študent môţe zapísať v rámci akademického roku t.j. do jedného zápisného listu. 

Obmedzenie študenta, aby neprekročil určitú hranicu kreditov, čiţe nepovolenie zápisu predmetov 

študentovi v určitej kreditovej hodnote je moţné dosiahnuť nastavením parametra 

Zapis.maximalnyKredit. Parameter je pouţívaný pri zápise predmetu do zápisného listu. Parameter 

ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta, ktorému nedovolí zapísať si predmety vo vyššej 

kreditovej hodnote ako je hodnota daného parametra. Administrátor štúdia môţe študentovi zapísať 

ľubovoľný počet kreditov.   

5.4.6.2 Opakovaný zápis absolvovaného predmetu 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si predmet, ktorý uţ má absolvovaný (študent získal 

kredit, má zaevidované hodnotenie, ktoré je konečné). Upozorňujeme, ţe odporúčaný študijný plán 

je delený na časti. Kaţdý študijný plán sa skladá zo SC - študijnej časti a časti SS - štátne skúšky. 

Študijný plán pre študijný program III. stupňa má navyše VC - vedeckú časť a DA - ďalšie aktivity. 

Študenti III. stupňa získavajú kredity za predmety z vedeckej časti a aj z časti ďalšie aktivity 

spravidla opakovane. Z hľadiska administrácie štúdia sú dôleţité predmety zapísané zo študijnej 

časti. Študent by nemal získať v študijnej časti opakovane kredit, ale to neznamená, ţe nemôţe 

opakovane absolvovať predmet. Systém umoţňuje vyhľadať opakované zápisy predmetov. 

V prípade, ţe si študent opakovane zapíše ten istý predmet zo študijnej časti (študent v niektorom 
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zápisnom liste uţ má zapísaný predmet presne s tou istou skratkou), tak systém automaticky vytvorí 

väzbu na opakovaný predmet. V danom prípade si študent ani nemôţe zrušiť informáciu, ţe ide 

o opakovaný predmet. Nepovolenie zápisu predmetu zo študijnej časti (nemá význam obmedzovať 

zápis predmetov z iných častí študijného plánu) študentovi, ktorý študent uţ má absolvovaný je 

moţné dosiahnuť nastavením parametra Zapis.absolvovanyPredmet. Parametrom je moţné zakázať, 

aby si študent mohol zapísať opakovane predmet, ktorý uţ má absolvovaný. Parameter je pouţívaný 

pri zápise predmetu do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta a iba 

predmety zo študijnej časti študijného plánu. Administrátor štúdia môţe študentovi zapísať 

predmet, ktorý má študent uţ absolvovaný. 

Vzhľadom na meniace sa odporúčané študijné plány nastáva situácia, ţe jeden predmet je 

v ďalšom akademickom roku nahradený novým. Veľakrát daná zmena nastáva len kvôli zmene 

kreditov, ale predmet ako taký sa nemení. Pri zavádzaní nového predmetu za nejaký straší je 

dôleţité, aby nový predmet mal nastavenú alternujúcu prerekvizitu. Znamená to, ţe nový predmet 

alternuje, čiţe nahrádza starý predmet. Je potrebné si uvedomiť, ţe v odporúčaných  študijných 

plánoch je nový predmet, ktorý študent nemá absolvovaný a teda si ho môţe zapísať. V zmysle 

opakovaného zápisu absolvovaného predmetu to znamená, ţe študent si zapísal opakovane ten istý 

predmet nakoľko má absolvovanú alternatívu daného predmetu. Upozorňujeme, ţe ak nie je 

nastavená alternujúca prerekvizita, tak systém nemôţe identifikovať opakovaný zápis v podstate 

toho istého predmetu. Ak je nastavená hodnota parametra Zapis.absolvovanyPredmet, tak systém 

zakáţe študentovi zapísať si predmet, ktorý je náhradou uţ absolvovaného predmetu.  Parametri  

5.4.6.3 Opakovaný zápis neabsolvovaného predmetu 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si opakovane predmet, ktorý nemá absolvovaný 

(študent nezískal kredit, má zaevidované hodnotenie, ktoré nie je konečné). V prípade, ţe si študent 

opakovane zapíše ten istý predmet zo študijnej časti (študent v niektorom zápisnom liste uţ má 

zapísaný predmet presne s tou istou skratkou), tak systém automaticky vytvorí väzbu na opakovaný 

predmet. Študent nemôţe zrušiť väzbu opakovaného zápisu predmetu, ktorý nemá absolvovaný.  

5.4.6.4 Zápis predmetov splnených prerekvizít 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si predmet aj v prípade, ţe nemá splnené prerekvizity 

na príslušný predmet t.j. nemá absolvované potrebné podmieňujúce predmety. Systém umoţňuje 

vyhľadať nesplnené prerekvizity predmetov. Nepovolenie zápisu predmetu študentovi, ktorý nemá 

splnené prerekvizity je moţné dosiahnuť nastavením parametra Zapis.nesplnenaPrekvizita. 

Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať predmet, pri ktorom nemá absolvované 

podmieňujúce predmety. Parameter je pouţívaný pri zápise predmetu do zápisného listu. Pri zápise 

sú predmety v príslušnom zápisnom liste povaţované za absolvované t.j. prerekvizity v rámci 

zápisného listu sú automaticky splnené v rámci zápisu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa 

študenta. Administrátor štúdia môţe študentovi zapísať aj predmet, pri ktorom študent nemá 

splnené prerekvizity.   

5.4.6.5 Zápis vylučujúcich predmetov 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si predmet, aj v prípade, ţe má v rámci svojho štúdia 

zapísaný predmet, ktorý vylučuje zapisovaný predmet t.j. predmet má zaevidované vylučujúce 

prerekvizity, ktoré uţ študent má zapísané (bez ohľadu, či má dané predmety absolvované alebo 

nie). Systém umoţňuje vyhľadať zapísané vylučujúce predmety. Nepovolenie zápisu vylučujúceho 

predmetu študentovi je moţné dosiahnuť nastavením parametra Zapis.vylucujuciPredmet. 

Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať predmet, ktorého vylučujúce predmety 

uţ študent má zapísané na danom štúdiu bez ohľadu na akademický rok. Parameter je pouţívaný pri 

zápise predmetu do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. 
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Administrátor štúdia môţe študentovi zapísať aj predmet, ktorého vylučujúce predmety študent uţ 

má zapísané v rámci daného štúdia. 

5.4.6.6 Zápis predmetov zo stupňa štúdia študenta 

Systém umoţňuje študentovi zapísať si do študijnej časti do typu výučby výberové predmety 

ľubovoľný predmet zo schváleného študijného plánu v príslušnom akademickom roku. V princípe 

si môţe študent zapísať predmet aj z vyššieho stupňa štúdia zo študijnej časti. Nepovolenie zápisu 

predmetu študentovi zo študijného programu, ktorého stupeň štúdia je iný ako stupeň štúdia 

študenta je moţné dosiahnuť nastavením parametra Zapis.stupenStudia. Parametrom je moţné 

zakázať, aby si študent mohol zapísať predmet zo študijného plánu študijného programu, ktorého 

stupeň je iný ako stupeň študijného programu štúdia študenta. Jednoducho povedané zakázať 

napríklad študentovi I. stupňa, aby si nemohol zapísať predmet z II. stupňa. Parameter je pouţívaný 

pri zápise predmetu do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. 

Administrátor štúdia môţe študentovi zapísať aj predmet zo študijného plánu študijného programu 

iného stupňa ako je stupeň študijného programu štúdia študenta. 

Obmedziť študenta na zápis predmetov zo svojho stupňa štúdia má význam iba pre 

študentov na I., II., III. a spojenom I.II. stupni. Na mnohých univerzitách sú študijné programy aj 

pre neurčený stupeň (doplňujúce štúdia aprobačných predmetov, pedagogické minimá, ... alebo 

študijný program pre zahraničných študentov). Pre dané študijné programy sú často odporúčané 

študijné plány postavené tak, ţe si študent má zapísať predmety z existujúceho študijného programu 

I. alebo II. stupňa. Nie je cieľom duplicitne vytvárať odporúčané študijné plány pre také štúdia, 

a preto z daného hľadiska parameter neobmedzuje študenta neurčeného stupňa na zápis predmetov 

len zo študijných program stupňa študijného programu jeho štúdia.   

5.4.6.7 Parametre zápisu predmetov 

Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame všetky parametre, ktoré môţu ovplyvniť správanie zápisu 

predmetov do zápisných listov: 

- 91 - Zapis.maximalnyKredit - Parametrom je moţné obmedziť počet kreditov, ktoré si študent 

môţe zapísať v rámci jedného akademického roku. Parameter je pouţívaný pri zápise predmetu 

do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. Ak nie je hodnota 

parametra nastavená, študent si môţe zapísať predmety v ľubovoľnej kreditovej hodnote. 

Hodnota parametra sa nastavuje na úroveň fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi 

štúdium na študijnom programe).  

- 77 - Zapis.absolvovanyPredmet - Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať 

opakovane predmet, ktorý uţ má absolvovaný. Parameter je pouţívaný pri zápise predmetu do 

zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. Ak nie je hodnota 

parametra nastavená, predvolená je hodnota A t.j. je povolený zápis absolvovaných predmetov. 

Hodnota parametra sa nastavuje na úroveň fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi 

štúdium na študijnom programe). 

- 78 - Zapis.nesplnenaPrekvizita - Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať 

predmet, pri ktorom nemá absolvované podmieňujúce predmety. Parameter je pouţívaný pri 

zápise predmetu do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. Ak 

nie je hodnota parametra nastavená, predvolená je hodnota A t.j. je povolený zápis predmetov 

bez ohľadu na splnenie prerekvizít. Hodnota parametra sa nastavuje na úroveň 

fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi štúdium na študijnom programe). 

- 92 - Zapis.vylucujuciPredmet - Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať 

predmet, ktorého vylučujúce predmety študent uţ má zapísané v rámci svojho štúdia. Parameter 

je pouţívaný pri zápise predmetu do zápisného listu. Parameter ovplyvňuje zápis iba 

pouţívateľa študenta. Ak nie je hodnota parametra nastavená, predvolená je hodnota A t.j. je 
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povolený zápis vylučujúcich predmetov. Hodnota parametra sa nastavuje na úroveň 

fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi štúdium na študijnom programe). 

- 93 - Zapis.stupenStudia - Parametrom je moţné zakázať, aby si študent mohol zapísať predmet, 

ktorý je zo študijného plánu študijného programu iného stupňa ako stupeň študijného programu 

štúdia študenta. Parameter je pouţívaný pri zápise predmetu do zápisného listu. Parameter 

ovplyvňuje zápis iba pouţívateľa študenta. Ak nie je hodnota parametra nastavená, predvolená 

je hodnota A t.j. je povolený zápis predmetov z iného stupňa štúdia. Hodnota parametra sa 

nastavuje na úroveň fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi štúdium na študijnom 

programe). 

5.4.7 Kontrola zápisného listu – administratívny zápis 

Zápisný list je potrené kontrolovať z rôznych pohľadov. Niektoré kontroly má význam 

sledovať v čase uzatvárania zápisného listu na konci akademického roku a niektoré v čase zápisu do 

ďalšieho akademického roku. Jednotlivé kontroly sú spracované ako samostatné dialógy. Pre 

rýchlejšie a jednoduchšie skontrolovanie zápisného listu je vhodné kontroly spustiť v rámci jedného 

dialógu. Pri spustení kontroly je moţné vybrať zápisný list príslušného študenta na danom štúdiu. 

Ucelený dialóg na kontrolu zápisného listu obsahuje nasledujúce kontroly: 

 Absolvovanie opakovaných zápisov predmetov 

 Získanie kreditov za zápisný list  

 Získanie kreditov za štúdium 

 Zapísanie kreditov za zápisný list 

 Splnenie prerekvizít 

 Zapísanie neabsolvovaných predmetov 

Systém vyhodnotí zvolené kontroly, pričom je moţné vyvolať detailný výpis danej kontroly. 

V prípade kontroly pri uzatváraní zápisného listu na konci akademického roku sú predvolené 

kontroly absolvovania opakovaných zápisov predmetov a získania kreditov t.j. splnenia doterajšieho 

štúdia. V prípade kontroly nového zápisného listu sú predvolené kontroly na počet zapísaných 

kreditov, splnenia prerekvizít, zapísania neabsolvovaných predmetov t.j. splnenia zápisu. Potvrdený 

zápisný list sa povaţuje za kontrolovaný čo sa týka splnenia podmienok štúdia, nepotvrdený 

zápisný list sa povaţuje za kontrolovaný čo sa týka splnenia podmienok zápisu.  

Dialóg na kontrolu zápisného listu zároveň slúţi na vykonanie základných krokov, ktoré 

súvisia s administratívnym zápisom. Pri zápise do prvého evidenčného ročníka zápis znamená 

skontrolovať vytvorený zápisný list v danom akademickom roku, potvrdiť daný zápisný list 

a povoliť štúdium podľa zápisného listu, vygenerovať potrebné dokumenty zo zápisu ako je 

potvrdenie o návšteve školy, protokol o študijnom pláne, ... Pri zápise študenta do ďalšieho roku 

štúdia daným krokom ešte predbieha skontrolovanie úspešného absolvovania predchádzajúceho 

zápisného listu, či splnil podmienky pre ďalšie štúdium t.j. overenie absolvovania predmetov, 

zaevidovanie splnenie podmienok a prípadne vytlačiť potrebné dokumenty ako sú výpis výsledkov 

štúdia, ... 

Pri vyvolaní dialógu VSES266 Kontrola zápisného listu – administratívny zápis systém 

predvolí posledný potvrdený a neskontrolovaný zápisný list (chýba dátum splnenia podmienok) aj 

s vyvolanými predvolenými kontrolami. Ak študent má všetky potvrdené zápisy skontrolované, tak 

je predvolený prvý nepotvrdený zápisný list. Pouţívateľ pre zvolený zápisný list vyvolá akciu 

Zaevidovať splnenie podmienok, čo vlastne znamená aktualizovať zápisný list, pričom systém 

prednastaví poloţku Dátum splnenia na aktuálny dátum. Po vygenerovaní príslušných dokumentov 

pouţívateľ vyberie zápisný list do príslušného roku, ktorý je ešte nepotvrdený t.j. zápisný list do 

akademického roku do ktorého sa študent zapisuje. Ak pouţívateľ zmení výber zápisného listu 

z potvrdeného na nepotvrdený, tak sa zmenia aj predvolené vybraté kontroly. Po kontrole zápisného 

listu pouţívateľ vyvolá akciu Potvrdiť zápisný list, čo vlastne znamená aktualizovať zápisný list, 

pričom systém prednastaví poloţku Potvrdený (úplný zápis) a aj poloţky Zaevidovať ročník do 
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štúdia študenta a aj Predĺţiť dobu štúdia o jeden rok. Ide o prípad, ţe študijné oddelenie 

skontrolovalo zápis do ďalšieho roku štúdia a teda mu potvrdzuje štúdium a predlţuje sa mu o ďalší 

rok. Následne môţe vygenerovať príslušné potrebné dokumenty. 

5.4.8 Dokumenty spojené so zápisom, štúdiom 

Súčasťou nie len administratívneho zápisu je aj generovanie dokumentov, ktoré overujú, 

potvrdzujú zápis predmetov pre nasledujúci akademický rok, potvrdzujú výsledky doterajšieho 

štúdia, návštevu školy, ... Systém poskytuje v danej  súvislosti nasledujúce dokumenty: 

 Výpis výsledkov štúdia – výpis študijných výsledkov študenta za celé štúdium, dokument sa 

spravidla vydáva na ţiadosť študenta, ktoré potvrdzuje (overuje) fakulta/univerzita 

 Výpis absolvovaných predmetov štúdia – výpis študijných výsledkov študenta 

absolvovaných predmetov (t.j. študent získal hodnotenie, ktoré je konečné) za celé štúdium, 

dokument sa spravidla vydáva na ţiadosť študenta, ktoré potvrdzuje (overuje) fakulta/univerzita 

 Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – výpis študijných výsledkov študenta za 

príslušný akademický rok, dokument sa spravidla vydáva na ţiadosť študenta, ktoré potvrdzuje 

(overuje) fakulta/univerzita 

 Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – zimný semester rok – výpis študijných 

výsledkov študenta za príslušný akademický rok za zimný semester, dokument sa spravidla vydáva 

na ţiadosť študenta, ktoré potvrdzuje (overuje) fakulta/univerzita 

 Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – letný semester – výpis študijných výsledkov 

študenta za príslušný akademický rok za letný semester, dokument sa spravidla vydáva na ţiadosť 

študenta, ktoré potvrdzuje (overuje) fakulta/univerzita 

 Výpis výsledkov štúdia za akademický rok pre archiváciu – výpis študijných výsledkov 

študenta za príslušný akademický rok určený pre archiváciu, dokument spravidla vydáva a 

uchováva študijné oddelenie pre potvrdenie študijných výsledkov študentom a preto ho podpisuje aj 

študent aj študijné oddelenie 

 Protokol o študijnom pláne študenta – písomné potvrdenie zapísaných predmetov 

v akademickom roku študentom, dokument spravidla vydáva a uchováva študijné oddelenie pre 

potvrdenie zapísaných predmetov študentom a preto ho podpisuje aj študent aj študijné oddelenie 

 Protokol o zmene študijného plánu – písomné potvrdenie zmeny zapísaných predmetov 

v akademickom roku študentom, dokument spravidla vydáva a uchováva študijné oddelenie pre 

potvrdenie zmeny zapísaných predmetov študentom a preto ho podpisuje aj študent aj študijné 

oddelenie 

 Výkaz štúdia za zimný semester – výpis zapísaných predmetov v zápisnom liste príslušného 

akademického roku, zimného semestra, obdoba papierovej formy indexu 

 Výkaz štúdia za letný semester – výpis zapísaných predmetov v zápisnom liste príslušného 

akademického roku, letného semestra, obdoba papierovej formy indexu 

 Potvrdenie o návšteve školy v akademickom roku – tlačivo potvrdenia o zápise študenta v 

príslušnom akademickom roku, dokument sa spravidla vydáva na ţiadosť študenta, ktoré potvrdzuje 

(overuje) fakulta/univerzita 

 Zápisový list – tlačivo osobných údajov pri zápise študenta v akademickom roku 

 ... 

 

Dokumenty je moţné vygenerovať z viacerých dialógov. Aby sme zjednotili volanie 

jednotlivých dokumentov, aby bolo ich jednoznačné označenie a aj neposlednom rade aby bola 

ľahšia údrţba a moţné rýchlejšie úpravy, tak sme volanie daných dokumentov sústredili na 

výberový dialóg dokumentov – VSES290 – Dokumenty - tlač, ktorý sa samozrejme vyvoláva 

z jednotlivých dialógov, kde majú dané dokumenty význam. Pre vyvolanie dokumentu je dôleţité 
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mať informáciu o príslušnom štúdiu študenta a pre väčšinu dokumentov aj akademický rok, a preto 

v ponuke nie sú vţdy všetky dokumenty. 

VSES118 – Prehľad študentov, individuálny prístup ...  

– v prípade vyhľadania študenta cez výber osoby (VSES220) je v ponuke dokument Výpis 

výsledkov štúdia, Výpis absolvovaných predmetov štúdia 

– v prípade vyhľadania študentov zapísaných v akademickom roku (VSES117) sú v ponuke 

všetky spomínané dokumenty 

– VSES127 – Prehľad získaných kreditov – kontrola štúdia – v prehľade predmetov je moţné 

vyvolať dokument Výpis výsledkov štúdia, Výpis absolvovaných predmetov štúdia  

– VSES204 – Zápisný list   

o v prehľade predmetov je moţné vyvolať dokumenty Výkaz štúdia za zimný 

semester, Výkaz štúdia za letný semester, Protokol o študijnom pláne, Protokol 

o zmene študijného plánu 

o v prehľade hodnotení predmetov je moţné vyvolať dokumenty Výpis výsledkov 

štúdia za akademický rok, Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – zimný 

semester, Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – letný semester, Výpis 

výsledkov štúdia za akademický rok pre archiváciu 

– VSES123 – Zápisné listy – listy – v ponuke tlač je dokument Potvrdenie o návšteve školy, 

Zápisový list  

– VSES266 Administratívny zápis študenta – v ponuke sú dokumenty Výpis výsledkov štúdia 

za akademický rok pre archiváciu, Protokol o študijnom pláne študenta, Protokol o zmene 

študijného plánu, Potvrdenie o návšteve školy v akademickom roku 

Na ponuku dokumentov ponúkaných na dialógu Dokumenty – Tlač je moţné pozrieť sa aj 

z pohľadu vstupných informácii. Ponuku ovplyvňuje odkiaľ je dialóg vyvolaný (aplikácia, dialóg), 

kto vyvolal daný dialóg (akú rolu ma príslušný pouţívateľ) a či je známy akademický rok (či sme 

dialóg vyvolali na takom dialógu, ktorý zobrazuje len štúdium študenta, alebo sa odvolávame na 

konkrétny zápisný list v akademickom roku). Z daného hľadiska je moţné ku kaţdému dokumentu 

priradiť dialógové okno, rolu, nutnosť akademického roku: 

– Výpis výsledkov štúdia – VSES118, VSES120, VSES123, VSES204, VSES127, rola 36, bez 

akademického roku 

– Výpis absolvovaných predmetov štúdia – VSES118, VSES120, VSES123, VSES204, 

VSES127, rola 36, bez akademického roku 

– Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, 

akademický rok 

– Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – zimný semester – VSES118, VSES123, VSES204, 

rola 36, akademický rok 

– Výpis výsledkov štúdia za akademický rok – letný semester – VSES118, VSES123, VSES204, 

rola 36, akademický rok 

– Výpis výsledkov štúdia za akademický rok pre archiváciu – VSES118, VSES123, VSES204, 

rola 36, akademický rok 

– Protokol o študijnom pláne – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, akademický rok 

– Protokol o zmene študijného plánu – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, akademický rok 

– Výkaz štúdia za zimný semester – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, akademický rok, 

VSES213, rola 4, akademický rok 

– Výkaz štúdia za letný semester – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, akademický rok, 

VSES213, rola 4, akademický rok 

– Potvrdenie o návšteve školy v akademickom roku – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, 

akademický rok 

– Zápisový list – VSES118, VSES123, VSES204, rola 36, akademický rok   
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5.4.9 Vzhľad použitie a funkčnosť dialógov pridania predmetu  

Predmety v zápisnom liste, podľa ich vzniku, sú dvojakého typu:  

– predmet z odporúčaného študijného plánu študijného programu, 

– dovezený predmet.  

Dovezený predmet, má iný proces vzniku a preto aj dialóg na pridanie do zápisného listu ma 

samostatný charakter. Na dialógu prehľadu dovezených predmetov je priama moţnosť vytvorenie 

ďalšieho predmetu, ktorý je moţné následne výberom označenia pridať medzi predmety zápisného 

listu.  

Predmet z odporúčaného študijného plánu je moţné do zápisného listu pridať niekoľkými 

spôsobmi: 

– na základe študijného plánu,  

– výberom z ponuky predmetov,  

– ponukou neabsolvovaných predmetov,  

– ponukou odporúčaných predmetov.  

Pouţitie daných dialógov má rovnaký charakter, ale medzi jednotlivými spôsobmi sú 

niektoré odlišnosti, ale princípy pouţitia sú spoločné. Jednotlivé moţnosti postupy bliţšie 

popisujeme z pohľadu vyvolania príslušnej akcie a ďalších moţností dialógu. 

Vyvolanie pridania predmetu ľubovoľným spôsob je aktivované ikonkou pridania predmetu 

zvolenej moţnosti. Všetky moţnosti sú vţdy aktívne bez ohľadu na rolu. Nutnosť bliţšieho určenia, 

nemoţnosti vyvolať akciu systém oznamuje príslušným upozornením. Vyvolané dialógy pridania 

predmetu zobrazujú zoznam vyhovujúcich predmetov. Systém ponúka v príslušnom akademickom 

roku iba predmety z odporúčaných študijných programov zo schválených blokov výučby. Pridať 

predmet znamená označiť príslušný/é predmet/y. Označenie sa vykonáva výberom v príslušnom 

riadku v stĺpci určenom na označenie predmetu. V prehľade predmetov je moţnosť vyvolať akciu 

označiť inverzne, označiť po aktuálny riadok. Samotné pridanie je uskutočnené potvrdením celého 

dialógu (pomocou ikonky potvrdenia alebo v prípade, ak pouţívateľ nie je na inom aktívnom prvku 

dialógu, tak stlačením klávesy Enter).   

Pri zaevidovaní predmetu do zápisného listu sa okrem iného eviduje do ktorej časti 

študijného plánu, do akého typu výučby (ak je časť delená na typy výučby), do ktorého bloku 

výučby si študent predmet zapisuje. Dané informácie sú potrebné, aby sa dalo zisťovať, či študent 

absolvoval štúdium podľa odporúčanej skladby. Hlavne ide zistenie, či absolvoval všetky povinné 

predmety zo študijnej časti, či získal predpísaný počet kreditov za celú časť, typ výučby, blok 

výučby. Podľa spôsobu pridávania predmetu do zápisného listu z odporúčaného študijného plánu, 

v niektorých prípadoch je potrebné označiť do ktorej časti študijného plánu, typu výučby má byť 

predmet pridaný. 

Pridanie predmetu na základe študijného plánu je podmienené zvolením časti, typu výučby, 

kde chceme pridať predmet. V prípade nezvolenia, kde sa má predmet pridať, systém na danú 

skutočnosť upozorní. Študent si môţe do študijnej časti do povinných a povinne voliteľných 

predmetov pridať iba predmet z povinných, povinne voliteľných predmetov svojho študijného 

programu z akademického roku zápisného listu. Do študijnej časti do typu výučby výberové 

predmety si študent môţe zapísať ľubovoľný predmet z akademického roku zápisného listu 

z ľubovoľného študijného programu. Z daného dôvodu systém musí vedieť, kde sa predmet pridáva, 

aby dialóg ponúkol iba prípustné predmety. Systém ponúka predvolené predmety podľa študijného 

programu, evidenčného ročníka a akademického roku zápisného listu. Zobrazené predmety môţe 

pouţívateľ s rolou študent filtrovať iba podľa evidenčného ročníka. Administrátor štúdia môţe 

pridávať do ľubovoľnej časti aj typu výučby z ľubovoľného študijného plánu aj ľubovoľného 

akademického roku. Upozorňujeme, ţe daná situácia by mala nastať iba vo výnimočných 

prípadoch. Treba si uvedomiť, ţe ak napr.: študentovi pridáme predmet z predchádzajúceho 

akademického roku, ktorý nie je v študijnom pláne aktuálneho akademického roku, tak vyučujúci 
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nebude môcť ohodnotiť daného študenta v aktuálnom roku, nakoľko systém vyučujúcemu 

v aktuálnom roku neponúkne predmet na hodnotenie. 

Pridanie predmetu z ponuky predmetov je podmienené výberom časti študijného plánu. Ak 

pouţívateľ neoznačí typ výučby, tak predmet bude vloţený podľa typu výučby ako je 

v odporúčanom študijnom pláne študijného programu štúdia študenta. Ak študent vyberie napr.: 

predmet, ktorý je z bloku povinne voliteľnej výučby, tak bude predmet zapísaný aj do jeho 

zápisného listu ako povinný. Ak pouţívateľ zvolí predmet, ktorý nie je z jeho odporúčaného 

študijného plánu, tak predmet mu bude vloţený do typu výučby výberové predmety bez väzby na 

blok výučby. Študent nemôţe meniť výberovú poloţku akademický rok, nemôţe si pridať predmet 

z iného akademického roku ako je rok zápisného listu. Administrátor štúdia môţe vloţiť aj predmet 

z iného akademického roku. Ak pouţívateľ označí aj typ výučby, tak v prípade, ţe pouţívateľom je 

študent, tak ak zvolil povinné alebo povinne voliteľné predmety, tak systém mu ponúkne iba 

povinné, povinne voliteľné predmety len z jeho odporúčaného študijného plánu študijného 

programu štúdia študenta. Študent si nemôţe zapísať do povinných, povinne voliteľných predmetov 

predmet, ktorý nie je z jeho odporúčaného študijného plánu. Ak študent označí typ výučby 

výberové predmety, tak systém ponúkne všetky predmety z príslušného akademického roku na 

zvolenej fakulte/univerzite. Ak zvolený predmet nie je z bloku výučby výberových predmetov jeho 

študijného plánu, tak systém pridá zvolený predmet bez väzby na blok výučby.  

Pridanie neabsolvovaných predmetov nie je podmienené označením časti študijného plánu 

ani typu výučby. Bez ohľadu na označenie systém vţdy ponúka neabsolvované predmety študijného 

plánu zo študijnej časti študijného programu štúdia študenta. Dané predmety nemá význam ţiadnym 

spôsobom filtrovať. Systém pridávané predmety pridáva do časti, typu výučby, bloku podľa 

odporúčaného študijného plánu. 

Pridanie odporúčaných predmetov nie je podmienené označením časti študijného plánu ani 

typu výučby. Bez ohľadu na označenie systém vţdy ponúka odporúčané predmety študijného plánu 

zo študijnej časti študijného programu štúdia študenta. Dané predmety nemá význam ţiadnym 

spôsobom filtrovať. Systém pridávané predmety pridáva do časti, typu výučby, bloku podľa 

odporúčaného študijného plánu. 

5.5 Prihlasovanie na rozvrh 

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

rozvrh (rozvrhové okienka príslušného predmetu) je moţné vykonať z troch pohľadov. Študent 

môţe 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, ţe bez ohľadu na prístupové práva, sa študent môţe (je moţné 

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 moţnosť hromadného odobratia predmetov zo 

zápisných listov, prípadná aktualizácia. Zároveň môţe zapísaných študentov zaraďovať na 

rozvrhové akcie t.j. všetkých zapísaných študentov alebo vybranú mnoţinu priradiť na zvolené 

rozvrhové akcie daného predmetu. Administrátor môţe zaraďovať všetkých zapísaných študentov 

bez ohľadu na dátum (nie je obmedzovaný ţiadnou dátumovou akciou) a poţadovaný rozsah 

predmetu pre príslušný spôsob výučby (prednášky, cvičenie, ...). 

Vyučujúci má moţnosť zaraďovania študentov na rozvrh cez predmety, ktoré v danom 

akademickom roku vyučuje (je zaevidovaný ako ľubovoľný typ vyučujúceho), pričom môţe 

zaraďovať zapísaných študentov len na tie rozvrhové akcie daného predmetu, kde je uvedený ako 

vyučujúci daného rozvrhového okienka. Zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku môţe 

zaraďovať zapísaných študentov všetkých predmetov daného strediska a na všetky rozvrhové 



 

 

Algoritmizácia procesov 

Akademický informačný systém  105 

okienka daných predmetov. Z tejto úrovne (VSES059) je moţné zaraďovať študenta na rozvrh len 

počas obdobia príslušného semestra v danom akademickom roku (dátumová akcia zimný semester, 

letný semester). Ak vybratý študent uţ 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, 

ţe z pôvodného okienka bude odhlásený. 

Študent sa môţe prihlásiť na rozvrh z predmetov, ktoré má v príslušnom akademickom roku 

vo svojom zápisnom liste. Zapísať sa môţe buď počas dátumových akcií predzápisov 

a doplňujúcich zápisov (počas predzápisu a doplňujúceho zápisu na letný semester sa môţe 

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 môţe prihlásiť, môţe byť ovplyvnený nastavením 

parametra Rozvrh.prihlasovanie.student.studijnaSkupina. Ak daný parameter nie je nastavený, tak 

sa študent môţe prihlásiť iba na okienko, ktoré je určené pre študijnú skupinu podľa jeho štúdia. 

Rozvrhové okienko môţe mať informáciu pre koho je určené t.j. študijný program, ročník, krúţok. 

Ak nie je určená študijná skupina, tak sa na dané okienko môţe prihlásiť ľubovoľný študent. Ak je 

určená študijná skupina, tak sa môţe 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 môţe označiť študent, ktorý má 

evidenčný ročník 3, štúdium Ib a krúţok 2. Ale ak je okienko určené pre študijnú skupinu 3Ib bez 

krúţku a okienko nie je prednáška, tak študent, ktorý má štúdium 3Ib2 sa nemôţe prihlásiť na také 

okienko. Ak pre študenta nie je dostatočný počet okienok poţadovaného rozsahu, tak si môţe 

vybrať zo všetkých bez ohľadu komu sú určené. Jednoducho povedané študent sa môţe prihlásiť 

len na také okienko daného spôsobu výučby ktoré je určené pre neho, ak nie je o určené pre jeho 

štúdium tak si môţe 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 krúţkom, čiţe nebude existovať okienko pre študenta a bude si môcť vybrať. Ďalšie obmedzenie, 

ktoré systém zisťuje, či sa môţe študent prihlásiť na rozvrh hodín, sú vlastné atribúty rozvrhového 

okienka t.j. či nie je prekročená maximálna kapacita rozvrhového okienka (či uţ celková, alebo 

obmedzenie počtu podľa typu výučby). Algoritmicky môţeme prihlásenie na rozvrhové okienko 

pouţívateľom s rolou študent v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať 

nasledovne: 

1. Ak pouţívateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 

2. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne mnoţinu 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 môţu prihlásiť na okienko je rovný počtu prihlásených študentov, 

tak akcia nie je povolená. 

5. Inak študent sa môţe prihlásiť na príslušné rozvrhové okienko. 

  

Pri prihlasovaní na rozvrh hodín systém sleduje aj zodpovedajúci skutočný rozsah predmetu 

zodpovedajúceho spôsobu výučby (prednáška, cvičenie, ...) v prípade, ţe typ rozsahu je hodín za 

týţdeň 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 
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koľko hodín sa musí prihlásiť a nedovolí sa prihlásiť na viac hodín príslušného spôsobu výučby 

(študent sa nemôţe prihlásiť na viac hodín napr.: cvičení ako má v skutočnosti predmet, čiţe 

v tomto prípade len na jedno cvičenie). Z daného dôvodu je dôleţité, 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 týţdeň (hodín za semester, dní za semester), 

tak je zloţité zistiť na koľko rozvrhových okienok by sa mal študent prihlásiť vzhľadom na to, ţe 

rozvrh sa vytvára v hodinovej dotácií a záleţí od pravidelnosti príslušného rozvrhového okienka 

(blokovo, jednorázovo, ...). Počet rozvrhových okienok, kde skutočný rozsah nie je typu rozsahu 

hodín za týţdeň, 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 môţe ľubovoľný pouţívateľ, 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 moţné zadať sú cieľ, anotácia práce, literatúra, 

kľúčové slová. Niektoré atribúty témy môţu ovplyvniť moţnosť prihlasovania na tému prípad, ţe sa 

študent sám prihlasuje. Moţnosť prihlásenia študentom môţe ovplyvniť zaevidovaný počet 

študentov, ktorí sa môţu 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 môţe byť vykonané z viacerých pohľadov. 

Administrátor štúdia môţe priradiť ľubovoľnému študentovi ľubovoľnú tému záverečnej práce, 

pokiaľ na téme nie je vybraný alebo akceptovaný nejaký študent. Nie je ţiadne dátumové, kapacitné 

obmedzenie a ani obmedzenie určenia pre koho je téma vypísaná. Podobne aj administrátor 

záverečných prác na stredisku alebo vyučujúci, ktorý vypísal tému, môţe na prácu priradiť 

ľubovoľného študenta bez akýchkoľvek obmedzení. Z pohľadu záverečnej práce nie je obmedzujúci 

ani prípad, ţe na téme uţ je nejaký študent. Systém umoţňuje riadiť moţnosť prihlásenie študenta 

na tému t.j. kedy a akú prácu si môţe študent sám vybrať a teda prihlásiť sa na ňu. Aj podľa toho, 

z akej úrovne bol študent zaradený na tému, sa môţe 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 ţe študent bol vybratý vyučujúcim alebo 

administrátorom štúdia t.j. ţe si tému nevyberal študent sám ale bol vybratý. V rámci jednej témy 

môţe 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 

môţe byť len jeden potvrdený študent. Ak pridáva študenta na tému vyučujúci, tak sa študent 

automaticky stáva potvrdený, pričom má moţnosť akceptovať ľubovoľného študenta alebo zrušiť 

akceptáciu. Keď si študent vyberá tému, tak nie je ani vybraný a ani potvrdený.  

Študent sa môţe prihlásiť na tému záverečnej práce (vybrať si tému) iba počas dátumovej 

akcie prihlasovanie na záverečné práce t.j. študent si môţe vybrať tému iba ak existuje dátumový 

interval prihlasovania na záverečné práce na fakulte, ktorá spravuje jeho štúdium, prípadne ak jeho 

štúdium patrí do mnoţiny štúdií, pre ktoré je povolená dátumová akcia. Študent si môţe počas 

daného obdobia zapísať tému z akademického roku, pre ktorý je povolená daná dátumová akcia. 

Počet záverečných tém, na ktoré sa môţe študent prihlásiť je moţné ovplyvniť centrálnym 

parametrom na úroveň fakulty/univerzity. Ak nie je parameter ZaverecnePrace.pocet nastavený, tak 

si študent v princípe môţe zapísať ľubovoľný počet záverečných prác. Ak je parameter nastavený, 

tak sa študent na príslušnej fakulte/univerzite, ktorá spravuje jeho štúdium, môţe prihlásiť iba na 

definovaný počet tém záverečných prác (na úrovni fakulty/univerzity je moţné systémovo 
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obmedziť, ţe študent si vyberie maximálne jednu prácu). Ak sa študent podľa dátumovej akcie 

a podľa centrálneho parametra môţe prihlásiť na záverečnú tému, tak má na výber iba témy, 

ktorých podľa typu práce, stupeň štúdia zodpovedá stupňu jeho štúdia. Ak je práca bliţšie 

špecifikovaná pre aký odbor, študijný program alebo podprogram je určená, tak si študent môţe 

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 môţe zapísať iba študent 

študijného programu, ktorý je v rámci daného podprogramu. Študent si nemôţe vybrať iba tému na 

ktorej nie je vybraný alebo potvrdený študent t.j. zrejme bola práca študentovi pridelená alebo uţ 

vyučujúci potvrdil nejakého študenta a na takej téme nemôţe prebiehať súťaţ študentov. Ak je na 

téme zadefinovaný maximálny počet študentov, ktorí sa môţu prihlásiť na príslušnú tému, tak 

študent nemôţe prekročiť daný počet (do počtu sú započítaní všetci študenti na téme, bez ohľadu na 

to, či sú vybratí alebo potvrdení). Algoritmicky môţeme prihlásenie na tému záverečnej práce 

pouţívateľom s rolou študent v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať 

nasledovne: 

6. Ak pouţívateľ nie je študent akcia prihlásenie nie je povolená. 

7. Ak pre príslušný akademický rok a prípadne mnoţinu 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 uţ 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 môţu prihlásiť na tému je rovný počtu prihlásených študentov, tak 

akcia nie je povolená. 

12. Inak študent sa môţe prihlásiť na príslušnú tému záverečnej práce. 

 Študent si nemôţe 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 nemôţe 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 moţné 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 môţe byť aj jednodňové obdobie), v ktorom 

bude prebiehať skúšanie spravidla z viacerých predmetov štátnej skúšky. Pri definovaní termínu 

štátnej skúšky je moţné určiť niekoľko obmedzení, ktoré ovplyvňujú prihlasovanie študentov na 

jednotlivé termíny. Typ štátnej skúšky (pouţívateľský 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 moţné prihlásiť iba študentov, ktorých štúdium je príslušného typu. 

Pri definovaní  termínu je moţné určiť do akého dátumu sa môţu študenti prihlásiť/odhlásiť na 

daný termín štátnej skúšky. Termín štátnej skúšky je moţné presnejšie určiť, pre aké študijné 

programy je určený t.j. študent sa môţe prihlásiť iba na termíny, ktoré nie sú určené pre konkrétne 

študijné programy alebo štúdium študenta zodpovedá študijným programom termínu. Pre termín je 

moţné určiť počet študentov, ktorí sa môţu naň prihlásiť. Upozorňujeme, ţe na termín štátnej 

skúšky je moţné prihlásiť iba na predmety, ktoré sú zaradené v časti študijného plánu štátne skúšky 

(do danej časti je moţné pridať iba predmety, ktoré sú typu predmet štátnej skúšku a obhajoba 
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záverečnej práce). Ďalšia skutočnosť, ktorá môţe ovplyvniť, či je moţné študenta prihlásiť 

z predmetu na termín štátnej skúšky, je počet prihlásení z daného predmetu. Podobne ako pri 

hodnotení beţného predmetu, aj predmety štátnych skúšok sú obmedzené definovaným počtom 

termínov a teda aj moţností 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 moţné na daný predmet zaevidovať prihlásenie na termín štátnej 

skúšky t.j. z jedného štátnicového predmetu môţe študent získať iba jedno konečné hodnotenie (A - 

E).   

Prihlasovanie na termín štátnych skúšok je moţné vykonať z troch pohľadov. Administrátor 

štátnych skúšok môţe 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 môţe 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 môţe byť rôzny. Podobne aj administrátor štúdia môţe vybratého 

študenta v prípade, ţe 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 môţu 

zakázať prihlásenie študenta na termín sú prihlasovanie/odhlasovanie do dátumu, obmedzujúci 

počet študentov na termín. Algoritmicky môţeme prihlásenie na predmet štátnej skúšky na termín 

pouţívateľom s rolou študent v zmysle všeobecného algoritmu na povolenie akcie popísať 

nasledovne: 

1. Ak pouţívateľ 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 bliţšie 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 počet študentov, ktorí sa môţu prihlásiť na príslušný termín je rovný počtu prihlásených 

študentov alebo 

6. ak k predmetu na ktorý sa študent hlási uţ existuje prihlásenie na nejaký termín a neexistuje 

hodnotenie alebo hodnotenie je konečné, tak akcia nie je povolená. 

7. Inak študent sa môţe prihlásiť na príslušnú tému záverečnej práce. 

Ak by dátumy termínu povoľovali prihlásenie/odhlásenie z predmetov na príslušný termín, 

tak si študent nemôţe  odobrať predmet, na ktorom je zaevidované hodnotenie. Odobrať predmet si 

nemôţe ani v prípade, ţe je zaevidované, ţe hodnotenie z daného predmetu študentovi bolo uznané. 
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6 AKADEMICKÝ ROK V AIS2 

Akademický informačný systém (ďalej AiS2) slúţi na riadenie štúdia na univerzite. 

Primárnou úlohou je pokryť ţivotný cyklus študenta počas celého aktívneho obdobia. Akademický 

ţivot je riadený akademickým rokom, počas ktorého sú vykonávané, riadené, uskutočňované určité 

činnosti. Spravidla väčšina činnosti sa opakuje kaţdý akademický rok pravidelne v presne určenom 

období. Cieľom tejto kapitoly je popísať dané činnosti v AiS2, definovať obdobia, určiť 

zodpovednosti a poskytnúť určité odporúčania. Počas akademického roka sa striedajú subsystémy, 

ktoré sú v danej chvíli dôleţité na vznik určitých údajov, ktoré sú potrebné pre ďalšie obdobie. Aj 

z toho hľadiska je vhodné dodrţať určité termíny. Okrem pravidelných činností existuje niekoľko 

úkonov, ktoré sa vykonávajú pribeţne a podľa potreby a existuje aj niekoľko odporúčaných krokov, 

ktoré nesúvisia priamo s prácou v AiS2.  

6.1 Prijímacie konanie 

Na prvý pohľad sa môţe zdať, ţe prijímacie konanie zasahuje do akademického roka len 

v samotnom období konania prijímacieho konania. Pouţívanie tohto subsystému je priebeţné počas 

celého akademického roku a slúţi aj ako vstup údajov pre ďalšie oblasti AiS2.  

Akademický rok v subsystéme prijímacie konanie: 

- september – zverejnenie pokynov o elektronickom podávaní prihlášok v informačných broţúrach 

– informácie spravidla poskytujú študijné oddelenia (ďalej ŠO) univerzity 

- október – zaslanie  štatistík pre ÚIPŠ – informácie by mali zasielať ŠO univerzity 

- november - december – definovanie parametrov prijímacieho konania t.j. nastavenie termínov, 

študijných programov, ... – zodpovedné sú ŠO univerzity 

- začiatok januára – zverejnenie informácii o podávaní elektronických prihlášok na web stránke 

univerzity a fakúlt – informácie poskytujú ŠO univerzity, spolupracujú správcovia oficiálnych 

webov fakúlt, univerzity 

- február - apríl – nahrávanie údajov pre prijímacie konanie – typovanie prihlášok, príprava 

prijímacieho konania, tvorba harmonogramu, ... – ŠO univerzity  

- máj – samotné zabezpečenie priebehu prijímacieho konania (ak škola má viackolové prijímacie 

konanie (talentové skúšky), tak nahrávanie a samotný priebeh je prispôsobený termínu) – ŠO 

univerzity 

- jún – zverejnenie liniek na elektronicky prístup k výsledkom prijímacieho konania na webe – 

správcovia oficiálnych webov fakúlt, univerzity 

- jún – definovanie parametrov pre elektronickú evidenciu návratiek prijatých uchádzačov – ŠO  

univerzity 

- jún – inicializácia prijímacieho konania na II. stupeň – ŠO  univerzity 

- júl – evidovanie a administrácia odvolaní v AiS2 – ŠO  univerzity 

- august – vytvorenie PIK na základe zaevidovaných návratiek – ŠO  univerzity poskytuje potrebné 

informácie pre oddelenie, ktoré zabezpečuje vytvorenie PIK  

- august – vytvorenie účtov v AiS2 a iných systémoch na základe zaevidovaných návratiek – 

centrálny správca a lokálni správcovia AiS2 

6.2 Študijné programy 

Odporúčané študijné plány študijných programov sú základný predpoklad pre evidenciu 

výsledkov štúdia. Študijné plány a informačné listy predmetov sú k dispozícií ako výstupné zostavy 

počas celého roka a súčasťou subsystému sú aj informácie na elektronickej nástenke. 

Akademický rok v subsystéme študijné programy: 
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- september - október – vytvorenie elektronickej nástenky predmetu (informácie o predmetoch pre 

nasledujúci semester sú spravidla vytvárané pred samotným začiatkom príslušného semestra, 

a preto je odporúčané nástenku pre predmety letného semestra vypĺňať pred začiatkom letného 

semestra) – naplnenie štandardných odkazov k predmetom (sylabus, podmienky hodnotenia, 

významné termíny, ...) majú k dispozícií vyučujúci predmetov  

- január - tvorba ponúk predmetov na strediskách pre nasledujúci akademický rok, schválenie 

ponuky pre tvorbu študijných plánov – poverení pouţívatelia jednotlivých stredísk 

zabezpečujúcich výučbu tzv. administrátori ponúk predmetov, činnosť koordinuje a kontrolu 

poverený pouţívateľ, ktorý je zodpovedný za študijné plány tzv. administrátor študijných plánov 

- február - marec – samotná tvorba študijných plánov pre nasledujúci akademický rok, schválenie 

študijných plánov garantmi – garanti, výkonní garanti jednotlivých študijných programov, 

podprogramov, koordinuje administrátor študijných plánov  

- apríl – schválenie študijných plánov vo VR a vykonanie záznamov v AiS2 – administrátor 

študijných plánov  

6.3 Rozvrh 

Rozvrh hodín ako výsledok subsystému je prípustný počas celého akademického roku. 

Upozorňujeme, ţe tvorba rozvrhu pre nasledujúci akademický rok musí nasledovať aţ po vytvorení 

študijných plánov pre príslušný akademický rok.  

Akademický rok v subsystéme rozvrh: 

- marec – nastavenie parametrov pre tvorbu rozvrhu t.j. definovanie prípustných študijných skupín, 

miestností, ... – fakultný rozvrhár v súčinností so ŠO univerzít (poskytujú informácie 

o plánovaných počtoch prijatých študentov pre potreby počtov krúţkov) 

- apríl – tvorba podkladov pre tvorbu rozvrhu na nasledujúci akademický rok – rozvrhári strediska, 

pomocní rozvrhári, koordinuje fakultný rozvrhár   

- máj - jún – samotná tvorba rozvrhu t.j. umiestňovanie vytvorených rozvrhových okienok (ak je 

tvorba rozvrhu rozdelená podľa semestrov, tak podklady aj samotná tvorba rozvrhu pre predmety 

letného semestra prebieha pred začiatkom letného semestra) – rozvrhári strediska, fakultní 

rozvrhári  

- august - september – optimalizácia vyuţitia miestností, vyuţitia ľudských zdrojov a riešenie 

závaţných kolízií, redukcia rozvrhových okienok na základe reálnych počtov zapísaných 

študentov na jednotlivé predmety (ak je tvorba rozvrhu rozdelená podľa semestrov, tak 

optimalizácia pre predmety letného semestra prebieha pred začiatkom letného semestra) – 

rozvrhári strediska, fakultní rozvrhári    

6.4 Ubytovanie 

Ubytovanie je do určitej miery je nezávislý subsystém od ďalších. Pre evidenciu ţiadostí 

a samotného ubytovania je podstatná len existencia osôb a ich štúdií prípadne prihlášok na štúdium. 

Z pohľadu ubytovania sú hlavné dve základné oblasti – evidencia ţiadostí o ubytovanie a samotná 

evidencia ubytovania. 

Akademický rok v subsystéme ubytovanie: 

- marec – nastavenie parametrov pre podávanie ţiadostí t.j. nastavenie dátumových akcií, kritérií 

pre ţiadosti o ubytovanie, ... –  definovať za aké kritéria môţe študent získať body nastaviť 

obmedzenia kritérií, prípadné hodnoty k niektorým kritériám (vzdialenostné, priemerové kritériá) 

- apríl - máj – podávanie ţiadostí o ubytovanie na nasledujúci akademický rok – študenti 

v koordinácií s ubytovacími radami 

- máj - jún – overenie ţiadosti, akceptácia, vytvorenie poradovníka – ubytovacia rada, komisia 

- júl – potvrdenie akceptácie ţiadosti od študenta - študenti   

- august - september – evidencia ubytovania – ubytovacia rada, ubytovací referenti  
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- január - február – obnovenie ţiadostí pre ubytovanie pre príslušný akademický rok – študent 

v koordinácií s ubytovacími radami   

6.5 Evidencia štúdia 

Najväčší subsystém je pouţívaný celý akademický rok rôznymi typmi pouţívateľov počnúc 

študentmi, cez vyučujúcich aţ po referentov ŠO univerzity. Mnohé činnosti sa vykonávajú 

periodicky alebo podľa potreby.  

Akademický rok v subsystéme evidencia štúdia: 

- periodicky – zasielanie výstupov do CRŠ – ŠO univerzity 

- august - september – vytvorenie prístupov (vytvorenie pouţívateľských účtov pre nových 

študentov) a administrácia existujúcich prístupov do AiS2 – lokálni správcovia AiS2 

- september – inštruktáţ študentov 1. ročníka v súvislosti s pouţívaním AiS2 a ostatných častí 

univerzitného informačného systému (stravovací systém, kniţničný, ...) – zabezpečujú lokálni 

správcovia v spolupráci so ŠO univerzity 

- október – vytvorenie výstupov pre ÚIPŠ - ŠO univerzity 

- marec - august – definovanie harmonogramu nasledujúceho akademického roka v AiS2 t.j. podľa 

potreby nastavovanie dátumových akcií definujúce obdobie (akademický rok, semestre, skúškové 

obdobie, ...) a dátumové akcie povoľujúce činnosť (zápisy študentov, zapisovanie hodnotenia, ...) 

– riadia ŠO univerzity a príslušní zodpovední pouţívatelia, ktorí majú na starosti špecifické 

oblasti ako sú tvorba študijných plánov, rozvrh hodín, administrácia ubytovania, ... 

- apríl - august – predzápis študentov na nasledujúci akademický rok t.j. vytvorenie zápisných 

listov a zapísanie predmetov (je moţné povoliť zápis len na predmety letného semestra) – študenti 

alebo ŠO univerzity, riadené ŠO univerzity 

- august - september – výberové konania na predmety s prekročenou kapacitou (v prípade 

predzápisu pre letný semester výberové konania prebiehajú aj pred začiatkom letného semestra) – 

ŠO univerzity v spolupráci so strediskami zabezpečujúce výučbu daných predmetov 

- september – koordinácia upresňujúcich zápisov (je moţné povoliť upresňujúci zápis aj na 

predmety letného semestra)  - študenti alebo ŠO univerzity, riadené ŠO univerzity 

- september – kontrola štúdia, zápisov, administratívne zápisy študentov pre nasledujúci 

akademický rok – ŠO univerzity 

- podľa termínu štátnych skúšok – administrácia priebehu štátnych skúšok t.j. vypísanie termínu, 

kontrola splnenia podmienok na absolvovanie štátnych skúšok, tvorba harmonogramu, 

zabezpečenie výstupov a úkonov spojených s ukončením štúdia – ŠO univerzity 

- december - február, máj - august – úkony spojené s evidenciou výsledkov štúdia jednotlivých 

predmetov t.j. administrácia termínov hodnotenia, prihlasovanie, zapisovanie výsledkov 

hodnotenia – študenti, vyučujúci 

- priebeţne – evidencia pribeţného hodnotenia štúdia jednotlivých predmetov – vyučujúci 

predmetov 

6.6 Správa používateľov 

Správa pouţívateľov z pohľadu AiS2 spočíva v zabezpečení prístupov na prácu so 

systémom. Univerzita má spravidla viac systémov, ktoré pokrývajú aj iné oblasti, a aj z daného 

hľadiska je cieľom zabezpečiť minimálne synchronizáciu medzi danými systémami, prípadne aj 

spoločnú autentifikáciu.  

Akademický rok v subsystéme správa pouţívateľov: 

- periodicky – synchronizácia dát medzi AiS2 a ďalšími systémami – centrálny správca AiS2 

- august, september – vytvorenie nových pouţívateľov, spravidla uchádzači, ktorí boli prijatí na 

štúdium, prípadne uţ majú vytvorené štúdium – lokálni správcova pouţívateľov 

- september – generovanie nových pouţívateľov AiS2 pre ďalšie systémy – centrálny správca AiS2 
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- priebeţne – zavedenie nových pouţívateľov - zamestnancov, externých pouţívateľov - lokálni 

správcova pouţívateľov 

- priebeţne – administrácia existujúcich pouţívateľov - správa pouţívateľských kont (odblokovanie 

konta, zmena hesla, ...), prideľovanie rolí - lokálni správcova pouţívateľov 

- priebeţne - ukončenie platnosti pouţívateľských kont absolventom, študentom (pri prerušení, 

zanechaní štúdia, ...) zamestnancom pri ukončení pracovného pomeru, externým pouţívateľom - 

lokálni správcovia pouţívateľov 

6.7 Správa ľudských zdrojov 

Ľudské zdroje majú pre AiS2 význam z pohľadu evidencie osôb, aby mohli byť pouţité pre 

vytvorenie pouţívateľských kont a definovanie väzieb k osobám t.j. zaevidovať osobe štúdiu, 

vytvoriť z osoby vyučujúceho, ...    

Akademický rok v subsystéme ľudské zdroje: 

- priebeţne – evidovanie osôb, priraďovanie pracovných pomerov a ich ukončenie – personálne 

oddelenie, lokálni správcovia 

- priebeţne – zlučovanie duplicitne evidovaných osôb – lokálni správcovia, centrálny administrátor 

- september, podľa potreby – import, synchronizácia identifikačných čísel (PIK), fotografií nových 

študentov – lokálni správcovia, centrálny administrátor 

6.8 Administratívny systém 

Hlavným cieľom administratívneho systému je zverejňovanie dokumentov, čo samozrejme 

prebieha priebeţne počas celého akademického roku.   

Akademický rok v subsystéme administratívny systém: 

- priebeţne – pridávanie a aktualizácia skupín adresátov, spravovanie typov dokumentov – lokálni 

správcovia, poverené osoby 

- priebeţne – zverejňovanie dokumentov - lokálni správcovia, poverené osoby 

- priebeţne – import súboru pre posielanie správ vybraným pouţívateľom - lokálni správcovia, 

poverené osoby 
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