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Nová funkčnosť
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES145
·	Pridané nové dokumenty pre komisie pre vybraný termín štátnych skúšok:
·	Menovacie dekréty komisií
·	Komisie termínu
·	Harmonogram komisií, predmety, študenti 
Dokumenty sú exportované pre všetky komisie na termíne. V nasledujúcej verzii doplníme tlač daných dokumentov pre zvolené komisie na príslušnom termíne. 
Aplikácia VSES105
·	Zaevidovanie vrátenia štipendia:
Do obdobia platby pribudol nový atribút "Konečná suma po vrátení". Tento atribút sa naplní v prípade zaevidovania zníženia platby (okno "VSES104 - Vrátenie štipendia") Tento údaj je možné evidovať iba v prípade, ak je platba za štipendium označená ako vyplatená. Zároveň pribudla možnosť zaškrtnúť "Exportovať vrátenie do CRŠ". Zaškrtnutím tejto možnosti a uložením údajov ("OK" v okne "VSES109-Platba štipendia študenta") sa zaeviduje dátum vrátenia (aktuálny dátum v čase ukladania údajov) a do exportu pre CRŠ sa exportuje ďalší záznam o vrátení štipendia so zápornou hodnotou na základe evidovanej sumy vrátenia (údaje budú exportované podľa dátumu vrátenia v príslušnej dávke pre CRŠ). Pozor nie je žiaduce opravovať zníženie, ktoré už bolo odoslané. Každá následná oprava vrátenia môže spôsobiť duplicitné záznamy v CRŠ a tým zmätok sume vyplateného štipendia. Ak je suma vrátenia nastavená na 0 do exportu sa dané zníženie nezahrnie.
·	Záložka „Platby štipendií, exporty“ sú doplnené stĺpce „Konečná suma“ a „Vrátenie“ (dátum vrátenia).
Doplnenie funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES306
·	Počet možných zobrazených záznamov sme zvýšili na 2000. 
·	Filtračná podmienka na rok ukončenia bola upravená na možnosť zadania obdobia rok ukončenia „Do - do“.
Aplikácia VSES145
·	Záložka „Prihlášky na predmety, harmonogram“ do položky „Kontrola“ bola pridaná možnosť vyvolať detail záverečnej prace v prípade ak je predmet typu obhajoba. 
Aplikácia VSES118
·	Pri tlači elektronického podacieho hárku "Zoznam pre poštu XML" bol na obrazovku VSPK081 pridaná možnosť zaškrtnúť "zobraziť aj skratku študijného programu", ktorej zaškrtnutie pridá skratku študijného programu k menu a priezvisku študenta.
Aplikácia VSES118 – VSES290 (Tlač dokumentov – Dodatok k diplomu)
·	Do dátového zdroja boli doplnené údaje:
·	v časti predmet informácie o dovezenom hodnotení, uznanom hodnotení predmetu a kód časti študijného plánu jednotlivých predmetov,
·	k počtu kreditov pribudli informácie o počte kreditov za jednotlivé časti št. plánu, počty získaných kreditov za jednotlivé časti a počty kreditov spolu,
·	osoba s druhom funkcie 10 - vedúci študijného oddelenia.

Subsystém: Prijímacie konanie
Aplikácia VSPK004, VSPK008, VSPK014, VSPK055
·	Pri tlači elektronického podacieho hárku "Zoznam pre poštu XML" bol na obrazovku VSPK081 pridaná možnosť zaškrtnúť "zobraziť aj skratku študijného programu", ktorej zaškrtnutie pridá skratku študijného programu k menu a priezvisku uchádzača.
Aplikácia VSPK033
·	Pri tlači elektronického podacieho hárku "Zoznam pre poštu XML" bol na obrazovku VSPK085 pridaná možnosť zaškrtnúť "zobraziť aj skratku študijného programu", ktorej zaškrtnutie pridá skratku študijného programu k menu a priezvisku uchádzača.
Aplikácia VSPK004
·	Pre možnosť „Štítky - Čiarové kódy“ pribudla možnosť vytlačiť ich do pdf prostredníctvom špecifikácie počtu kódov, okrajov, veľkosti čiarového kódu a určenia doplnkových údajov. Odporúčaná "šírka tenkej čiary" je 0,3 mm.
Úprava funkčnosti
Subsystém: Evidencia štúdia
Aplikácia VSES145
·	Upravili sme možnosť vytvorenia typu štátnej skúšky bez určenia typu štúdia. Na fakulte je možné vytvoriť taký typ, aby termín daného typu bol pre všetky študijné programy bez ohľadu na typ štúdia (napr.: bakalárska štátna skúška pre učiteľské, jednoodborové aj medziodborové štúdium).
Subsystém: Prijímacie konanie
Aplikácia VSPK055 - VSPK056 (Generovanie návratky)
·	Na záložke „Štúdium“ už v políčku „Ročník“ nie je možné vybrať prázdnu hodnotu.
Aplikácia VSPK061 (Návratky uchádzača)
·	V spodnej časti upozornenia sa pri potvrdenej návratke zobrazí text  "Uhraďte poplatky spojené s návratkou tak, ako sú uvedené v príkazoch na úhradu, ktoré máte možnosť si vytlačiť." iba v prípade, že existuje neuhradený poplatok na danej návratke.
Aplikácia VSPK100 (Registrácia / Zaslanie hesla e-mailom)
·	Upravila sa  funkčnosť obnovy hesla. Pri obnove hesla sa zadáva e-mail. Ak existuje login používateľa, ktorý sa zhoduje s daným e-mailom, tak sa heslo obnoví a informácia sa odošle e-mailom. Ak neexistuje daný login, tak sa systém pokúsi vyhľadať osobu, ktorá má daný e-mail zadaný v osobných údajoch ako súkromný alebo pridelený e-mail. Ak nájde takú osobu, tak pre používateľské konto danej osoby bude obnovené heslo a zároveň bude upravený login na daný e-mail. Informácia o hesle sa odošle na e-mail.

Subsystém: Administratívny systém
Aplikácia AS063 (Prehľad uskutočnených dotazníkov, vyhodnotenie)
·	Úprava zobrazovania uskutočnených dotazníkov pre dekana.
Ak používateľ má funkciu, ktorá zodpovedá druhu 20 – dekan, tak systém mu ponúka všetky dotazníky, ktoré sú zaevidované na organizačnej jednotke, kde má funkciu (na fakulte) a dotazníky, ktoré sú zaevidované na stredisku, ktoré zabezpečuje výučbu pre fakultu, kde má funkciu. V určitých prípadoch, ak vyučujúci vyučuje predmet aj na inej fakulte, tak môže byť hodnotený aj v dotazníku, ktorý je z inej fakulty. Každému používateľovi, ktorý má funkciu, ktorá zodpovedá druhu 20 – dekan, sú ponúkané aj dotazníky, v ktorých bol hodnotený vyučujúci, ktorý má zamestnanecký pomer na stredisku, ktoré zabezpečuje výučbu pre fakultu, kde má funkciu. Ďalší prípad môže nastať, že predmet z jednej fakulty je vyučovaný len na inej fakulte t.j. predmet je z fakulty, ale vyučujúci je z inej fakulty a aj bol hodnotený v dotazníku na inej fakulte. Každému používateľovi, ktorý má funkciu, ktorá zodpovedá druhu 20 – dekan, sú ponúkané aj dotazníky, v ktorých bol hodnotený predmet, ktorý je zabezpečovaný na stredisku, ktoré zabezpečuje výučbu pre fakultu, kde má funkciu. Jednoducho môže povedať, že dekan si vie pozrieť vyhodnotenie dotazníkov spustených na svojej fakulte a dotazníky z iných fakúlt, kde boli hodnotení vyučujúci danej fakulty alebo predmety z danej fakulty.	

