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Pre používanie aplikácie VSST215 slúžiacej na VSK je potrebné mať vytvorené štud. plány vo VSST120 alebo VSST130 

(nemusia byť schválené, stačí, keď je „naprázdno” preklopený, aj bez predmetov) 

VSST040 - NASTAVENIE „NOVÝCH GARANTOV“, „NOVÝCH SPOLUGARANTOV“ A  ĎALŠÍCH OSÔB  

UPOZORNENIE: aj napriek ponechaniu „starej“ terminológie – garant a spolugarant vo vnútornom predpise UK o VSK, 
je potrebné, aby sa nastavovali typy osôb podľa všeobecnej terminológie vyplývajúcej zo štandardov SAAVŠ a teda 
osoba zodpovedná za realizáciu štud. programu a profilového predmetu. 
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• Nový garant je v AISe zaradený ako typ osoby „osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu“ – táto 
osoba má právo vytvárať, nahrávať a upravovať dokumenty vo VSST216 

• Noví spolugaranti sú zaradení ako „osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu“ – tieto osoby budú 
mať len pasívny prístup k vygenerovaným dokumentov 

Pozn.: V aplikácii VSST040 pod „osobou zodpovednou za realizáciu profilového predmetu“ nemyslíme ktorúkoľvek 
osobu, ktorá zabezpečuje profilový predmet, ale len tú, ktorej tvorivá činnosť bude posudzovaná pri zosúlaďovaní ŠP. 
Na ŠP môže byť profilový predmet zabezpečovaný aj osobou, ktorej tvorivá činnosť sa nebude posudzovať! Takúto 
osobu ako osobu zodpovednú za realizáciu štud. programu v kontexte spolugarantovania neoznačujeme. 

• Typ osoby „pomocná osoba zodpovedná za študijný program, pomocný garant“ NIE JE SPOLUGARANT. Je to 
„len“ administratívny pomocník, v praxi reálne funkciu nemá, slúži len na administráciu v AISe (táto rola bude 
kopírovať právomoci osoby zodpovednej za realizáciu študijného programu) 

• Členovia Rady študijného programu (zoznam musí evidovať fakulta) – ďalej len RŠP – bude mať pasívny prístup 
k vygenerovaným dokumentom 

a. Pre osobu, ktorá reprezentuje študentky a študentov je priradený konkrétny typ osoby člen Rady 
študijného programu – študent 

b. Pre osobu, ktorá reprezentuje externého zamestnávateľa je priradený konkrétny typ osoby člen Rady 
študijného programu – externista 

Pozn. V súčasnosti vie upravovať dokumenty len osoba zodp. za realizáciu štud. programu a pomocná osoba. 
Členovia RŠP vidia (a teda si ich vedia prevziať) len vygenerované dokumenty s príznakom verejná (A). 

• Predseda RŠP (zvyčajne garant = zodpovedná osoba za ŠP, v prípade kombinačných a medziodborových 
programov to bude „hlavný garant“, ktorého si spomedzi seba vyberú všetci garanti daných podprogramov) – 
Rola tejto osoby  je v súčasnosti len informatívna, do budúcna bude zodpovedná za schvaľovanie dokumentov na 
úrovni študijného programu/podprogramu 

• Keď nie je nadefinovaný, je potrebné nastaviť aj študijného poradcu 

KONTROLA GARANTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  

Pri úprave zodpovedných osôb 

a garantov je potrebné 

skontrolovať v aplikácii VSST040 

aj staré štud. odbory (zakliknutím 

v časti „študijné odbory“ možnosť 

„Zobrazovať aj neplatné“ a najmä 

osoby bez zaradenia na štud. 

odbor (stále môžu byť priradené k 

aktuálnemu štud. programu 

a teda sa môžu tlačiť na infolisty 

predmetov).   
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Kontrola sa vykoná nasledovne: v prvej záložke „Študijné odbory, zodpovedné osoby“ vo VSST040, v časti „Zodpovedné 

osoby, poradcovia, administrátori...“ je potrebné vymazať odbor a skontrolovať osoby, trvanie ich priradenia ako osoby 

daného  typu pre študijný program (stĺpec „do dátumu“ ) Ak sa tam nachádza neaktuálny garant/spolugarant, je potrebné 

mu ukončiť trvanie garantovania.  

 

PLATNOSŤ „STARÝCH“ A „NOVÝCH“ GARANTOV, SPOLUGARANTOV  

Počas procesu zosúlaďovania štud. programov (kým nie je vydané rozhodnutie/uznesenie AR UK) nemusia byť dátumy 

nastavené, lebo „Dátum od“ nových garantov a „Dátum do“ starých garantov zatiaľ nie je známy. Platnosť „Dátum od“ 

je zároveň dôležitá pre prístup nového garanta do aplikácie VSST215 – Register štud. programov.  

Akonáhle AR vyhlási súlad štud. programu  

- je potrebné nastaviť „Dátum do“ starého garanta – toto bude deň, ktorý predchádza dňu rozhodnutia/uznesenia 

AR UK.  

- Je potrebné nastaviť „Dátum od“ nového garanta – toto bude deň rozhodnutia/uznesenia AR UK 

VSST152 - TVORBA PONUKY PREDMETOV – PODĽA PRIPRAVOVANÉHO ŠTUD. PLÁNU NA 2022/2023  

• Postup ako obvykle – viď webinár k štud. plánom 

VSST152 - ÚPRAVA INFOLISTOV  

Pred zosúladením podľa usmernenia pani prorektorky: 

• V prípade, že sa budú výrazne meniť informácie v infoliste (napr. spôsob hodnotenia, update obsahu kurzu, 

zmena v počte kreditov a v rozsahu), v tvorbe ponuky predmetov VSST152 treba vytvoriť kópiu tohto predmetu 

(akoby nový predmet, v kóde bude za lomkou rok 21) a upraviť infolist v tejto kópii. Tu je však potrebné zdôrazniť, 

že je potrebné správne nastaviť aj vylučujúce aj alternujúce prerekvizity a zároveň zaradenie práve tejto kópie 
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predmetu do študijných plánov na AR 2022/2023. Na každej fakulte vytvorenie týchto predmetov funguje 

procesne inak, niekde ich vytvára lokálny administrátor AISu, niekde tajomníci na pracoviskách, niekde garant, 

fakulta by mala postupovať ako obvykle. 

• Ak sa predmet bude meniť úplne zásadným/principiálnym spôsobom (napr. sa rozdelí na dva, alebo sa výrazným 

spôsobom súčasne zmení počet kreditov,  obsah, časová dotácia a spôsob hodnotenia kurzu), treba vytvoriť nový 

predmet aj s novou skratkou a kódom. 

• Garant/tvorca infolistu môže zvážiť, že novú kópiu predmetu vytvárať netreba (napr. pri zmene len odporúčanej 

literatúry, stránke predmetu a pod.). 

Po zosúladení musí prejsť úprava, ako aj (malá) zmena schvaľovacím procesom podľa VP 23/2021 a následne sa postupuje 

podľa vyššie uvedeného. 

Infolisty sa upravujú v aplikácii VSST152 – Tvorba ponuky predmetov 

Vyučujúci/a si nastaví akad. rok 

2022/2023 a zaklikne checkbox 

„Zobraziť len predmety, ktoré 

vyučujem“, kliknúť na šípku 

a zakliknúť checkbox „Zobraziť 

prerekvizity, texty, štátnicové 

otázky“ 

ŠABLÓNY INFORMAČNÝCH LISTOV  A  ZODPOVEDNÉ OSOBY  

Šablóna 510, ktorá sa na tlač IL obvykle používa bola upravená tak, že do akad. roka 2021/2022 sa naň tlačí ako 

schvaľovateľ typ osoby „garant“.  

Od akad. roka 2022/2023 sa bude tlačiť typ osoby „osoba zodpovedná za realizáciu štud. programu.“ 

VSST120 A  VSST130 - TVORBA ŠTUD. PLÁNU NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023  

• Postup ako obvykle – viď webinár k štud. plánom 

• Bolo by vhodné nastaviť aj pravidlá kontroly splnenia kreditov pre skupinu predmetov a pre celé štúdium 

• Pri tvorbe štud. plánu bola pridaná akcia cez bežca „označiť profilový predmet“ – otvorí sa okno VSST218 

a automaticky sa otvorí okno VSST2019, kde sa vyberie spomedzi vyučujúcich aj „osoba zodpovedná za realizáciu 

profilového predmetu“ 

o  táto osoba by sa neskôr mala tlačiť aj do výstupnej zostavy štud. plánu (pripravuje sa)  
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VSST215 – REGISTER ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV (AKTUALIZOVANÉ 14.6.2022)  

V aplikácii VSST215 sa vo 

vybranom akademickom roku 

zobrazia tri záložky:  

1. študijné programy 

2. podprogram, časť 

programu 

3. odbor habilitačného 

a inauguračného 

konania 

 

 

ZÁLOŽKA „ŠTUDIJNÉ PROGRAMY“  

V tejto záložke sa zobrazia prípustné študijné programy, ktorých študijný plán bol vytvorený. Zobrazí sa  

• Skratka študijného programu 

• Odbor, do ktorého je študijný program zaradený  

• Počet  vygenerovaných dokumentov v slovenskom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

• Počet vygenerovaných dokumentov v anglickom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

Po označení konkrétneho študijného programu a kliku na ikonku „oko“ sa otvorí aplikácia VSST216 – Monitorovací panel 

štud. programu. 

ZÁLOŽKA „PODPROGRAM, ČASŤ PROGRAMU“  

V tejto záložke sa zobrazia prípustné študijné podprogramy, ktorých študijný plán bol vytvorený. Zobrazí sa:  

• Skratka študijného podprogramu 

• Odbor, do ktorého je študijný podprogram zaradený  

• Počet  vygenerovaných dokumentov v slovenskom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

• Počet vygenerovaných dokumentov v anglickom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

Po označení konkrétneho študijného programu a kliku na ikonku „oko“ sa otvorí aplikácia VSST216 – Monitorovací panel 

podprogramu, časti štud. programu.   
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ZÁLOŽKA „HABILATAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE”  

V tejto záložke sa zobrazia prípustné HaIK, ktorých študijný plán bol vytvorený. Zobrazí sa  

• Skratka HaIK 

• Odbor, do ktorého je HaIK zaradený  

• Počet  vygenerovaných dokumentov v slovenskom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

• Počet vygenerovaných dokumentov v anglickom jazyku (= so zeleným „smajlíkom“) 

Po označení konkrétneho študijného programu a kliku na ikonku „oko“ sa otvorí aplikácia VSST216 – Monitorovací panel 

PRED VYPĹŇANÍM DOKUMENTOV – TYPY A  KATEGÓRIE DOKUMENTOV  

Dokumenty v AISe rozdeľujeme na:  

1. Dokumenty osoby – zatiaľ len VÚPCH, plánuje sa aj VTC 

2. Dokumenty študijného programu 

V aplikácii VSST216 – Monitorovací panel je k dispozícii viacero typov dokumentov, zaradených do rozličných kategórií. 

Typ dokumentu je v podstate jeho názov. Typy dokumentov je možné dopĺňať na univerzitnej úrovni cez správkyne 

a správcu AIS2 (podľa usmernenia danému fakultným správkyniam a správcom AIS2). Kategória definuje, akým 

spôsobom sa dokument tvorí.  

Existujú tri kategórie dokumentov: 

1. Formulárový dokument 

2. Vkladaný súbor 

3. Výstupná zostava 

FORMULÁROVÝ DOKUMENT  

Formulárový dokument znamená, že je daná šablóna dokumentu s jednotlivými položkami a zodpovedná osoba len 

vypĺňa konkrétne polia. Keď je dokument vyplnený, dokument sa vygeneruje a uloží v systéme. Dokument sa môže 

priebežne ukladať.  

Upozornenie: Dokument VUPCH sa nachádza aj v dokumentoch osoby aj v dokumentoch študijného 

programu/podprogramu. Ide však o rozličné kategórie dokumentov. Dokument VUPCH ako dokument osoby je 

individuálny formulárový dokument a VUPCH v dokumentoch štud. programu/podprogramu je miesto na vloženie 

všetkých VUPCH všetkých vyučujúcich. 

Ku dňu 14.6.2022 sú dostupné formulárové dokumenty: 

Dokumenty osoby: 

a) VUPCH 

Dokumenty štud. programu/podprogramu/HaIK 

a) Opis študijného programu (OSP) 

b) Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu (VHSSP)  

c) Oprávnenie uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie (OUHaIK)  
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VKLADANÝ SÚBOR  

Vkladaný súbor znamená, že pre daný súbor neexistuje žiaden formulár, ani sa dáta automaticky nevypĺňajú. Je potrebné 

vložiť .docx, .xlsx alebo .zip súbor.  

Pri VUPCH v dokumentoch štud. programu/podprogramu je potrebné si uvedomiť, že tento dokument je pre 

celý študijný program, nie za danú osobu. Slúži na vloženie .zip súboru všetkých VUPCH pedagógov na danom 

študijnom programe. V praxi to znamená, že sa všetky VUPCH vygenerujú a prevezmú samostatne a „zazipujú“.  

Pri VTC je logika rovnaká, akurát sa týka len zodpovedných osôb. 

Ku dňu 14.6.2022 sú dostupné vkladané súbory pre dokumenty štud. programu/podprogramu/HaIK: 

a) VUPCH 

b) Výstup tvorivej činnosti (VTČ) 

VÝSTUPNÁ ZOSTAVA  

Výstupná zostava znamená, že daný dokument je už „niekde“ v AIS2 dostupný, do tejto aplikácia sa len vygeneruje.  

Ku dňu 14.6.2022 sú dostupné vkladané súbory pre dokumenty štud. programu/podprogramu/HaIK: 

a) informačné listy predmetov, ktoré sa tlačia ako súbor všetkých informačných listov všetkých predmetov 

v študijnom pláne daného študijného programu v danom roku. Informačné listy predmetov sa vkladajú v aplikácii 

VSST152 – Tvorba ponuky predmetov. 

Pozn.: úprava informačných listov je nie len obsahový, ale aj dôležitý technický úkon. Usmernenie, kedy a akým 

spôsobom upravovať informačné listy je uvedený vyššie. 

b) Študijné plány – Študijné plány sa tvoria v aplikácii VSST120 a VSST130.  

c) VUPCHHZO – ak sú vygenerované individuálne VUPCH zodpovedných osôb (musia byť nastavené v VSST040 

ako „zodpovedná osoba za realizáciu študijného programu“ a „zodpovedná osoba za realizáciu profilového 

predmetu“.), generuje sa výstupná zostava VUPCH osôb v zip formáte. Táto zostava obsahuje zip súbory 

individuálnych VUPCH.  

skratka Typ dokumentu (názov) Kategória 

OSP Opis študijného programu formulárový 

VHSSP Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu formulárový 

VÚPCH Vedecko-umelecká-pedagogická charakteristika (osoby) formulárový 

VÚPCH Vedecko-umelecká-pedagogická charakteristika (pre štud. 
program) 

Vkladaný súbor 

VTČ Výstup tvorivej činnosti Vkladaný súbor 

IL Informačné listy (predmetov študijného programu) Výstupná zostava 

SP Študijný plán (študijného programu) Výstupná zostava 

VUPCHHZO VUPCH hlavných zodpovedných osôb Výstupná zostava 

VSST216 – MONITOROVACÍ PANEL ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV (AKTUALIZOVANÉ 14.6.2022)  

V aplikácii VSST216 otvorenej cez záložku študijný program sa zobrazia dve záložky: 

1. Osoby študijného programu, dokumenty 

2. Vyučujúci, predmety  
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ZÁLOŽKA „OSOBY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU, DOKUMENTY“  

V záložke „Osoby študijného programu, dokumentu“ sa zobrazia dve časti: 

1. Osoby študijného programu 

2. Dokumenty 

ČASŤ „OSOBY ŠTUD. PROGRAMU“  

• V časti Osoby štud. programu budú viditeľné všetky 

dôležité osoby zadefinované vo VSST040.  

• Dokumenty osoby sa zobrazia vo VSST216 po kliknutí na 

ikonu bežca . V súčasnosti je to len VUCPH.  

Tento dokument VUPCH v „dokumentoch osoby“ je 

formulárový dokument - Formulárový dokument znamená, 

že je daná šablóna dokumentu s jednotlivými položkami 

a zodpovedná osoba (v tomto prípade vyučujúci alebo ako je 

stanovené na fakulte) vypĺňa konkrétne polia. Keď je 

dokument vyplnený, dokument je potrebné vygenerovať 

a dokument sa následne uloží v systéme. Dokument sa môže 

priebežne ukladať bez generovania.  

• Po kliknutí na možnosť „VUPCH a iné dokumenty osoby“ a zobrazí sa okno LZ068 – Panel dokumentov osoby. 

Ak je VUPCH vyplnená a bol 

vygenerovaný dokument, 

zobrazí sa v stĺpci „uložené“ 

„veselý zelený smajlík.“  

 

„Smutný žltý smajlík“ sa zobrazí  

- ak je VUPCH vyplnená, ale 

dokument nebol vygenerovaný 

-  ak VUPCH nie je ani vyplnená a 

teda nebol vygenerovaný 

dokument. 
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• kliknutím v okne LZ068 na ikonu bežca  sa ponúkne päť možností. Odporúčame zvoliť možnosť „Vytvoriť, 

aktualizovať formulárový dokument“.  V tomto formulárovom dokumente sa nič nevypĺňa automaticky. Každé 

relevantné pole je potrebné vyplniť manuálne. Cez túto „cestu“ je možné vypĺňať VUPCH  

• Návod na vyplnenie VUPCH je prílohou č. 1 

VYTVORIŤ, AKTUALIZOVAŤ FORMULÁROVÝ DOKUMENT  

• táto možnosť umožní vytvoriť alebo aktualizovať dokument.  

• Návod na vyplnenie VUPCH je v Prílohe 1. 

 VLOŽIŤ SÚBOR DOKUMENTU 

• Táto možnosť umožní vložiť súbor dokument (napr. .xls formát) – využíva sa ako alternatíva voči formulárovému 

dokumentu. Odporúča sa však pri formulárových dokumentoch vypĺňať formulár 

 ODOBRAŤ SÚBOR DOKUMENTU  

• Táto možnosť umožní odobrať súbor dokumentu (ako vložený tak i vygenerovaný). Po odobraní dokumentu, 

ktorý mal zeleného smajlíka sa zmení smajlík na žltého.  

• Pri odobraní formulárového dokumentu ostanú údaje uložené. Odobranie znamená len odobranie 

vygenerovaného dokumentu“. Po kliknutí na možnosť „Vytvoriť, aktualizovať formulárový dokument“ sa načítajú 

pôvodne uložené údaje. 

 PREVZIAŤ SÚBOR DOKUMENTU  

• Táto možnosť umožňuje prevziať, teda stiahnuť vygenerovaný alebo vložený súbor.  

 HISTÓRIA SÚBOROV DOKUMENTU 

• Táto možnosť umožní vidieť históriu generovaných alebo vložených dokumentov.   
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ČASŤ „DOKUMENTY“ (ŠTUD. PROGRAMU)  

• OŠP a VHS sa môže vypĺňať  

1) ako formulár – môže sa to vypĺňať priamo v AISe alebo sa to do AISu po príprave dokumentu len nakopíruje; 

Pre vypĺňanie formuláru je potrebné kliknúť na bežca a zvoliť akciu „Vytvoriť, aktualizovať formulárový dokument“ 

Pre generovanie dokumentu je potrebné následne v danom formulári kliknúť na „Generovať dokument“ – toto 

generovanie spôsobí zeleného smajlíka pri dokumente.  

2) môže sa nahrať hotový word alebo excel súbor – do budúcna sa odporúča, aby sa aj napriek nahratiu súborov 

formuláre postupne vypĺňali, aby boli všetky dáta o všetkých študijných programoch jednotné – bude to 

dôležité najmä pre zverejňovanie na webe 

Pre nahratie celého súboru dokumentu je potrebné kliknúť na bežca a vybrať akciu „Vložiť súbor dokumentu“ 

• Po nahratí a schválení študijného plánu a úprave infolistov sa celý súbor vygeneruje vybraním akcie „Vytvoriť 

súbor dokumentu z výstupnej zostavy“ 

• Všetky vygenerované súbory je možné prevziať (stiahnuť do PC) 

• Vo VSST215 je možné v stĺpcoch Dok. SK a Dok.EN vidieť, či a koľko súborov je už v danom štud. programe 

vygenerovaných (to, že sú vygenerované nemusí znamenať, že sú pripravené na odovzdanie) 

• História dokumentov a ukladanie verzií je popísané nižšie (aplikácia VSST217) 

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI GENEROVANÍ VERZIÍ DOKUMENTOV (VSST216) A HISTÓRIA DOKUMENTOV 

(VSST217) 

Odporúčame:  

• Využívať priebežné ukladanie dokumentu.  

• Negenerovať časové verzie dokumentov.  

• Generovať len verzie, kde sa údaje (obsah) menili, nie dopĺňali. 

• Generovať verzie v momente, kedy je potrebné, aby dokumenty skontrolovali ostatní členovia RŠP alebo 

učitelia profilových predmetov 

Postupné vypĺňanie formulárov v AISe a generovanie dokumentov. 

• Využívať priebežné ukladanie údajov - pri priebežnom ukladaní formuláru, ostane „smajlík“ smutný (žltý), zmení 

sa na usmiateho (zeleného) až keď sa dokument vygeneruje – toto platí aj pre výstupnú zostavu štud. plánu 

a informačných listov – pri každom vygenerovaní dokumentu sa daná verzia uloží ako „nová verzia“ a bude 

viditeľná v histórii dokumentu (VSST217).  

• Pri priebežnom ukladaní nie je vo VSST216 (Monitorovací panel) jasné, či v dokumente niečo vyplnené je alebo 

nie. Ak sa dokument IBA priebežne ukladá ale negeneruje, bude smajlík stále smutný a žltý. 

• Pri každej ďalšej aktualizácii dokumentu sa ponúkne posledná uložená verzia (spôsobená priebežným ukladaním) 

– tá nemusí byť zároveň aj vygenerovaná.  

• Ak by ste chceli upravovať nie poslednú verziu – toto sa nedá. Dá sa len stiahnuť tú verziu z „Histórie dokumentov“ 

a upraviť poslednú (aktuálnu) verziu formulára podľa údajov v tej, ku ktorej sa chcete vrátiť – preto nemá zmysel 

ukladať doplnené verzie, iba verzie so zmenenými údajmi.  

• Ideálne je generovať už len finálny dokument – zelený „smajlík“ by mal reálne odrážať stav, že dokument je 

vyhotovený (toto však budeme riešiť schvaľovacím stavom dokumentov) 

• Ak je viacero verzií dokumentov s inými údajmi (obsahom) – napr. keď ste mali dve alternatívy textu a rozhodli 

ste sa pre jednu z nich – tú druhú verziu vymažte, nech nikoho nemýli.   
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ZÁLOŽKA „VYUČUJÚCI, PREDMETY“  

V záložke „Vyučujúci, predmety“ je možné si vyfiltrovať typ vyučujúceho, ktorý si želáte zobraziť (podľa typov, ktoré 

zadávate vo VSST152 – Tvorba ponuky predmetov alebo v Tvorbe rozvrhu).  

Zobrazia sa dve časti: 

1. Vľavo sa zobrazí časť „Vyučujúci“ – tu sa zobrazia všetci vyučujúci, ktorí spadajú do zadaného filtra 

2. Vpravo sa zobrazí časť „Predmety“ – tu sa zobrazia predmety zvoleného vyučujúceho z časti „Vyučujúci“ 

ČASŤ „VYUČUJÚCI“  

• Zobrazujú sa všetci vyučujúci, ktorí spadajú do zadaného filtra 

• Po kliknutí na ikonu bežca  sa zobrazí možnosť zobraziť dokumenty osoby „VUPCH a iné dokumenty osoby“ 
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ČASŤ „PREDMETY“  

• zobrazujú sa predmety zvoleného vyučujúceho z časti „Vyučujúci“ 

• Po kliknutí na ikonu bežca  sa zobrazí možnosť zobraziť, resp. prevziať informačný list predmetu a zobraziť 

študijné programy, v plánoch ktorých sa daný predmet vyskytuje (presne tak isto ako sa to zobrazuje v aplikácii 

VSST152 – Tvorba ponuky predmetov). 

 

VSST216 – MONITOROVACÍ PANEL PODPROGRAMU, ČASTI ŠTUD. PROGRAMU (DOPLNENÉ 14.6.2022)  

Monitorovací panel podprogramu do veľkej miery zodpovedá monitorovaciemu panelu štud. programu. Monitorovací 

panel podprogramu zobrazuje dve časti: 

1. Študijné programy podprogramu (je navyše oproti MP štud. programu) 

2. Časť s dvomi záložkami (rovnako ako v prípade Monitorovacieho panelu štud. programu): 

a. Osoby podprogramu, časti štud. programu, dokumenty – táto záložka obsahuje dve časti: 

i. Osoby podprogramu, časti štud. programu 

ii. Dokumenty 

b. Vyučujúci, predmety – táto záložka obsahuje dve časti: 

i. Vyučujúci (funguje rovnako ako pri štud. programoch) 

ii. Predmety (funguje rovnako ako pri štud. programoch)  
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ČASŤ „ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PODPROGRAMU“  

V hornej časti „Študijné programy podprogramu“ sa zobrazia všetky študijné programy, do ktorých daných podprogram 

patrí  (tak ako nastavené vo VSST040) a ktoré sú definované pre tvorbu štud. plánov vo VSST050. 

Kliknutím na ikonu oka  sa zobrazí Monitorovací panel zvoleného štud. programu.  

 

 

ZÁLOŽKA „OSOBY PODPROGRAMU, ČASTI ŠTUD. PROGRAMU, DOKUMENTY“ 

Táto záložka NIE JE nijako napojená na časť „Študijné programy, podprogramu.“ 

V záložke „Osoby študijného podprogramu, časti programy, dokumentu“ sa zobrazia dve časti: 

1. Osoby študijného programu 

2. Dokumenty 

ČASŤ „OSOBY PODPROGRAMU, ČASTI ŠTUD. PROGRAMU “  

Časť „Osoby podprogramu, časti študijného programu“ zobrazuje osoby študijného programu, ktoré sú určené len pre 

príslušný podprogram.  

Rozdiel v zobrazení MP podprogramu a programu: 

Napr. prípade podprogramu „Slovenský jazyk a kultúra“, ktorý je súčasťou 12 programov vrátane programu „slovenský 

jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra“  sa v tejto časti len osoby za daný podprogram. Avšak v monitorovacom 

paneli štud. programu „slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra“  sa zobrazia osoby všetkých príslušných 

podprogramov – slovenský jazyk a kultúra, translatologický základ, španielsky jazyk a kultúra 
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ČASŤ „DOKUMENTY“  

Časť „Dokumenty“ podprogramu funguje rovnako ako pri programoch – dokument sa dá priebežne ukladať a tiež 

generovať. Logika pri tvorbe dokumentov pri podprograme je rovnaká ako pri tvorbe štud. plánov cez podprogramy. Ak 

sa dokument, napr. OSP vyplní pre podprogram, je možnosť  generovať tento opis pre všetky programy daného 

podprogramu. Táto možnosť sa zobrazuje na konci každej strany formulárového dokumentu.  

 

Ak sa teda vyplnia dokumenty všetkých podprogramov a častí programov daného programu, je možné 

v monitorovacom paneli štud. programu vygenerovať jednotný komplexný dokument (so všetkými podprogramami 

a časťami štud. programu.) Nie je teda nutné vypĺňať dokumentu daného programu. Vytvorenie dokumentu pre 

študijný program je vyvolané generovaním pre študijný program. 

Pri generovaní formulárových dokumentov pre štud. programy však (zatiaľ) nie je na pevno stanovené poradie položiek 

podprogramov (1. translatologický základ, 2. slovenský jazyk a kultúra, 3. španielsky jazyk a kultúra). Poradie položiek sa 

generuje podľa toho, kedy boli ktoré vyplnené. Tie, čo sa vyplnili ako posledné sa generujú ako prvé v poradí.  

Formulárový dokument pre podprogram, časť študijného programu má navyše parametrizáciu jednotlivých položiek. 

V tejto chvíli sú podporované tieto parametrizácie: 

- spoločná položka pre všetky študijné programy podprogramu – spoločný text položky definovaný z úrovne 
podprogramu, časti študijného podprogramu pre všetky študijné programy daného podprogramu, časti 
študijného programu, pri generovaní dokumentu študijného programu sa položka uloží pre všetky študijné 
programy daného podprogramu, do dokumentu študijného programu sa zobrazujú všetky uložené položky (za 
všetky podprogramy), napr.: text profilu absolventa študijného programu matematika  informatika obsahuje text 
za matematiku aj za informatiku 

- len jedna hodnota pre všetky študijné programy podprogramu – spoločný text položky, pri generovaní 
dokumentu študijného programu sa položka uloží pre všetky študijné programy daného podprogramu, ale do 
dokumentu študijného programu sa zobrazuje jedna posledná uložená položka, napr. miesto uskutočňovania 
študijného programu matematika a informatika obsahuje len jednu uloženú položku (za matematiku alebo za 
informatiku).  

ZÁLOŽKA „VYUČUJÚCI, PREDMETY“  

• funguje rovnako ako pri Monitorovacom paneli štud. programu 
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PRÍLOHA 1: VYPLNENIE VÚPCH PRE UČITEĽOV/UČITEĽKY A  AIS2  

KDE JU NÁJSŤ?  

- univerzálne zobrazenie - v sekcii Ľudské zdroje – LZ078 Panel dokumentov osoby  
- učiteľské zobrazenie (cca tretia položka v ľavom menu – VÚPCH a iné dokumenty osoby) 
- následne cez bežca vybrať možnosť „Vytvoriť, aktualizovať formulárový dokument“, prípadne, ak chce vyučujúci 

nahrať súbor s VÚPCH, zvolí možnosť „Vložiť súbor“ – v takomto prípade sa však v budúcnosti nebude generovať 
táto konkrétna VÚPCH do exportu všetkých VÚPCH (plánuje sa) 

- v prípade, že VÚPCH nahráva jedna osoba za všetky zodpovedné osoby (prípadne aj učiteľov) – postupuje cez 
aplikáciu LZ020 cez bežca a možnosť „evidovať, zobraziť vedecko/umelecko-pedagogickú charakteristiku 
(VUPCH), ...“ vie editovať VÚPCH zamestnancov  

ČAST V: PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE NA VYSOKEJ ŠKOLE  

Je potrebné uvádzať správne a aktuálne informácie o štud. programe a predmetoch. 

• Časť V.1 - profilové predmety 

o zoznam študijných  programov a  odborov sa dá nájsť a skontrolovať aj na  

https://www.portalvs.sk/sk/morho  

o musí byť daný zoznam profilových predmetov, aby sa uviedli v správnej časti 

o je dôležité rozlišovať medzi profilovými a neprofilovými predmetmi (profilové predmety sú zväčša PV, 

resp. PVP predmety; výberové predmety nie sú profilové) 

o vypĺňať by sa to malo podľa štud. plánu na 2022/2023 

o schválené štud. plán nájdete o.i. v AISe vo VSST178 Študijné programy a plány – (Univerzálne zobrazenie 

– sekcia študijné programy, Učiteľské zobrazenie – treba použiť vyhľadávač ďalších aplikácii v ľavom 

menu) 

• Časť V.4 – záverečné práce 

o V.4.1 – aktuálne vedené práce = všetky práce vedené v danom akad. roku (aktívnych študentov/iek) – tie, 

ktoré sa zobrazujú v uč. Zobrazení na hlavnej obrazovke (rigorózne práce sa neuvádzajú) 

o V.4.2 – počet obhájených prác 

▪ Zoznam sa dá vyexportovať z crzp.sk – zadá sa meno školiteľa a zaškrtne políčko „iba zverejnené 

práce“ – nie to 100%, keďže práca sa môže nezverejniť aj z iných dôvodov ako je jej neobhájenie 

(napr. keď chýbajú posudky) – toto sa týka najmä starších prác; keď sa zobrazí zoznam, vyberiete 

zobraziť čo najviac záznamov (100), prípadne zvolíte v akom poradí sa vám majú zobraziť (a teda 

vyexportovať), potom kliknete na „označit všetky“ a v políčku „vyberte operáciu“ vyberiete 

„exportovať“. Typ formátu nebudete vedieť meniť, ale typ súboru áno – odporúčame exportovať 

zoznam do formátu .xls, ktorý si viete otvoriť v MS Excel a ten vám aj spočíta koľko záznamov 

tam je.  

▪ AIS 

o Univerzálne zobrazenie – sekcia Evidencia štúdia - aplikácia VSES057 Záverečné práce 

o učiteľské zobrazenie - sekcia Záverečné práce – aplikácia VSES057 Záverečné práce 

o vyberiete si druhú záložku vo filtri – „Filter podľa akceptovaných študentov“, zadáte LEN záv. ráce osoby 

(políčko vedľa mena „zobraziť aj práce, ktoré modifikoval“ ostane nezaškrtnuté) a nastavíte stav práce 

EZP – 14 – archivovaná v CRZP a pri filtri pre výber študentov, hodnotení nastavíte pri obhajobe stav 

práce „obhájená“.  Takto vám zobrazí práce, kde ste boli ako školiteľom/vedúcim tak i oponentom. 

https://www.portalvs.sk/sk/morho
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Následne si vyexportujete tabuľku (hore ikonka XLS – vedľa červeného krížika). Následne si v Exceli 

môžete vyfiltrovať práce, kde ste boli školteľom/kou, ako aj typ práce.  

• Časť V.5 – ostatné študijné predmety akad. roku – tu sa uvedú ostatné predmety, ktoré nie sú profilové 

• Časť VI – vypĺňa sa z Evidencie publikačnej činnosti 

 


