
 

 

Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
 

Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského 

 
Predmetom verejného obstarávania je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy 
UK a súvisiacich procesov, ktorý spĺňa požiadavky uvedené nižšie. 

 
Stručný opis predmetu zákazky: 

 lokálna inštalácia informačného systému na existujúce hardvérové vybavenie pripravené 
podľa dohodnutej špecifikácie, 

 prvotná inštalácia do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy, pripravenosť na ostrú prevádzku do 
24 mesiacov od účinnosti zmluvy, 

 realizácia potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou Univerzity 
Komenského v Bratislave (bod 24 požiadaviek), 

 migrácia existujúcich údajov zo systému AIS2, 

 podpora a údržba systému počas jeho prevádzky (zahŕňajúce 100 hodín drobných 
vývojových a údržbových prác ročne), 

 dodatočné vývojové práce v rozsahu 500 hodín v prípravnej fáze nasadzovania určené na 
úpravy systému podľa požiadaviek UK na zmenu/rozšírenie funkčnosti 

 školenia rôznych druhov používateľov  

 školenia správcov (celouniverzitných aj fakultných) v rozsahu celého systému, 
minimálne v rozsahu 30 hodín 

 školenia študijných referentov v rozsahu príslušnej agendy, minimálne v rozsahu 144 
hodín (aspoň 6 skupín po 14 hodín), 

 poskytnutie súčinnosti interným zamestnancom pri príprave sústavy interných školení pre 
študijných referentov, 

 dodanie používateľskej dokumentácie pre všetky druhy používateľov (správcovia, referenti, 
pedagógovia, študenti) v elektronickej forme (vo forme samostatnej dokumentácie alebo 
integrovaná vo forme kontextovej nápovedy priamo v systéme), 

 dodanie technickej dokumentácie pre jednotlivé lokálne prevádzkované komponenty 
riešenia. 

 
Predmet zákazky pozostáva z: 

1. dodania informačného systému pre podporu študijnej agendy – dodanie informačného 
systému zahŕňajúca aj integračné práce (bod 24 všeobecných požiadaviek na informačný 
systém, viď nižšie) a migráciu dát z aktuálne prevádzkovaného informačného systému AIS2, 
údržbu systému počas nasadzovania a školenia správcov a študijných referentov  

2. poskytnutia služieb týkajúcich sa údržby systému počas ďalších rokov, zahŕňajúcich drobné 
vývojové a údržbové práce v rozsahu 100 hodín ročne (predpoklad prevádzky informačného 
systému minimálne 8 rokov od nasadenia systému do ostrej prevádzky) 

3. poskytnutia služieb v rozsahu 500 hodín vývojových prác dodatočnej funkcionality počas  
nasadzovania systému 

 
Na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom na predmet zákazky 
bude verejný obstarávateľ požadovať: 

a) predložiť používateľské manuály ku všetkej funkcionalite, hodnotenej nad rámec 
minimálnych požiadaviek 
b) poskytnúť prístupu do testovacej verzie informačného systému za účelom overenia 



 

 

deklarovanej funkcionality komisiou na vyhodnotenie ponúk. 
 
 
Počas implementácie a následnej prevádzky systému sa počas troch rokov od uzavretia zmluvy 
predpokladá použitie priameho rokovacieho konania na zadávanie zákaziek na: 

•  dodatočné vývojové práce určené na úpravy systému podľa požiadaviek UK na zmenu 
/ rozšírenie funkčnosti v celkovom predpokladanom rozsahu 2500 – 5000 hodín – 
predpokladá sa zadávanie týchto zákaziek počas prvého roka nasadenia systému, 

• drobné vývojové a údržbové práce v rozsahu 200 – 500 hodín ročne na drobné zmeny 
funkčnosti a realizáciu neštandardných operácií v druhom a treťom roku nasadenia 
systému (ako napr. zásahy do databázy). 

 
 

1. Všeobecné požiadavky na dodávaný informačný systém 
1.1. Rozširovateľnosť systému 

 Systém musí byť rozširovateľný a upravovateľný dodávateľom na základe 
požiadaviek UK bez toho, aby úpravy boli viazané na súhlas tretích strán (napr. 
iných vysokých škôl používajúcich rovnaký systém). 

1.2. Používateľské rozhranie 
1.2.1. Jazykové mutácie 

 Používateľské rozhranie (vrátane systému pomoci) pre uchádzačov, študentov a 
učiteľov musí byť plnohodnotne prítomné v slovenskej aj anglickej mutácii, 
s možnosťou výberu individuálne aj automatizovane. 

 Systémom generovaná komunikácia zasielaná cez iné pripojené systémy 
(elektronická schránka slovensko.sk, e-mail, SMS správy) musí byť plnohodnotne 
prítomná v slovenskej aj anglickej mutácii, s možnosťou výberu individuálne aj 
automatizovane. 

1.2.2. Podpora prehliadačov 

 Používateľské rozhranie systému musí byť postavené na široko podporovaných 
štandardoch (HTML/XHTML/CSS/...), musí byť plne funkčné minimálne 
v aktuálnych verziách prehliadačov Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Internet Explorer, Safari, na platformách Windows 7/8/10, Linux, Mac OS/X, 
Android, iOS. 

1.2.3. Odolnosť voči vybraným ľudským chybám 

 Systém nesmie umožniť zadať údaje, ktoré sú evidentne chybné (dátum zápisu viac 
ako rok pred začiatkom akademického roka, dátum konca štúdia pred dátumom 
začiatku štúdia, dátum konca prerušenia pred dátumom začiatku prerušenia). 

1.2.4. Navigovateľnosť v informačnom systéme 

 Používateľské rozhranie musí umožňovať plynulý a intuitívny prechod k zobrazeniu 
informácií o súvisiacich objektoch – napr. meno vyučujúceho v informačnom liste 
predmetu musí byť klikateľným odkazom na zobrazenie informácií o osobe 
vyučujúceho, názov predmetu v zozname predmetov vyučovaných osobou 
v zobrazení informácií o osobe musí byť klikateľným odkazom na zobrazenie 
informácií o predmete (informačný list), názov predmetu v študijnom pláne musí 
byť klikateľným odkazom na informácie o predmete (informačný list). 

1.2.5. Rýchlosť odozvy pri bežnej prevádzkovej záťaži systému 

 50% požiadaviek vyriešené s odozvou do sekundy (1s). 

 95% požiadaviek vyriešené s odozvou do troch sekúnd (3s). 



 

 

 Odozvy garantované pri prevádzke na systéme s kapacitnými a výkonnostnými 
parametrami, odporúčanými dodávateľom systému (CPU, RAM, HDD) pri 
maximálnej konkurentnej záťaži 5 000 spojení naraz.  

1.2.6. Odolnosť voči bežným hrozbám cez internet aj bez aktivovaného aplikačného 
firewallu – potvrdená penetračným testom podľa metodiky OWASP Testing Guide v4. 

1.3. Bezpečnostné požiadavky 
1.3.1. Riadenie prístupu 

 Systém musí umožňovať riadenie prístupu k jednotlivým údajom a funkciám na 
základe rolí, ktoré jednotliví používatelia zastávajú. Systém rolí musí zohľadňovať 
hierarchickú organizačnú štruktúru univerzity (vedúci pracoviska, garant 
študijného programu, učiteľ zodpovedný za predmet). Roly budú implicitné (napr. 
učiteľ predmetu, garant študijného programu) alebo explicitné (pridelené 
správcom konkrétnej osobe). Rola explicitne pridelená na úroveň univerzity 
znamená, akoby daná osoba mala túto rolu pridelenú na všetky súčasti, ktoré sú 
hierarchicky nižšie, teda fakulty aj katedry. Analogicky rola pridelená na úroveň 
fakulty platí pre všetky katedry danej fakulty. Explicitné roly vytvára správca 
systému priamym pridávaním jednotlivých oprávnení. 

 Riadenie prístupu k osobným údajom musí spĺňať požiadavky platnej európskej aj 
národnej legislatívy (GDPR, 18/2018). 

1.3.2. Ochrana prenášaných údajov 

 Systém musí využívať komunikačné protokoly poskytujúce kryptografickú ochranu 
komunikácie v konfigurácii zohľadňujúcej aktuálne známe zraniteľnosti. 

1.3.3. Zálohovanie a obnova 

 Systém musí umožňovať pravidelné zálohovanie údajov v konzistentnom stave 
(použitím interných alebo štandardných externých mechanizmov) aj na úrovni 
jednotlivých transakcií. 

 Systém musí umožňovať obnovu údajov zo zálohy takto vytvorenej. 
1.3.4. Testovanie 

 Musí byť definovaný a dodržiavaný proces testovania a nasadzovania nových 
verzií, ktorého cieľom musí byť minimalizácia rizika narušenia existujúcej 
funkcionality pri zmenách. 

 Okrem ostrého prostredia musí byť vytvorené aj funkčné testovacie prostredie 
umožňujúce vyskúšanie nových alebo zmenených funkcií pred ich nasadením do 
produkčného prostredia, ako aj školiace prostredie umožňujúce vykonanie 
akýchkoľvek operácií bez vplyvu na produkčné údaje. Údaje používané v 
testovacom aj v školiacom prostredí vznikajú duplikáciou produkčných údajov 
automaticky (v preddefinovanom časovom intervale) alebo manuálnym zásahom 
(správcom systému). 

1.3.5. Zmeny funkčnosti z pohľadu používateľov musia byť zohľadnené v používateľskej 
dokumentácii. 

1.3.6. Prístup k dátam 

 Databázová štruktúra systému musí byť zdokumentovaná, aktuálna, 
dokumentáciu musí mať UK k dispozícii a UK musí mať možnosť priameho prístupu 
k dátam na úrovni  databázového jazyka pre potreby generovania neštandardných 
výstupov. 

1.3.7. Systém musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré pre register študentov v zmysle § 73 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v z.n.p. vyplývajú z platných a účinných 
všeobecne záväzných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. 



 

 

1.3.8. Implementácia legislatívnych zmien do produkčného prostredia najneskôr 14 dní pred 
dátumom účinnosti zmeny. 

 
2. Prijímacie konanie (PK) ( všetky druhy štúdií, mobility) 

2.1. Uchádzač: 
2.1.1. Informácie o možnostiach štúdia na UK 

 vypísané prijímacie konania – stupeň štúdia, formy štúdia, jazyk/jazyky výučby, 
miesto výučby, plánované počty prijatia, podmienky prijímacieho konania 

  výber z ponúkaných študijných programov (ŠPg) pomocou filtrov alebo 
fulltextového vyhľadávania 

 prehľad študijných programov až po informačné listy predmetov 

 prehľad vypísaných tém dizertačných prác v PK na 3. stupeň 
2.1.2. Podanie a sledovanie stavu e-prihlášky – pre vybrané údaje (kde je to možné) sa 

vypĺňajú hodnoty výberom z ponúkaného číselníka 

 údaje pre platbu za PK, 

 informácia o termíne konania prijímacej skúšky, 

 informácia o požadovaných dokladoch k prihláške, 

 informácia o výsledku PK (body, výsledok), 

 existujúci používateľ systému si môže podať prihlášku použitím svojej existujúcej 
identity, 

 vyznačenie alternatívnych typov ŠPg v prihláške (ak to fakulta umožňuje) a ich 
priority, 

 výber témy dizertačnej práce v prihláške na 3. stupeň, 

 podanie prihlášky aj bez papierovej podoby (vrátane príloh). 
2.1.3. Možnosť prepojenia na elektronickú žiacku knižku na stredných školách – preberanie 

známok zo strednej školy . 
2.1.4. E-návratka 

 doloženie fotografie, 

 voľba vlastností študentského preukazu s automatickou úpravou vystaveného 
predpisu na úhradu, 

 možnosť doplňovania ďalších informácií, vrátane funkčných hypertextových 
odkazov (napr. do systému na podávanie žiadostí o ubytovanie či zber súhlasov 
podľa GDPR), 

 možnosť potvrdenia účasti na zápise, 

 dostupná pre bežného uchádzača aj pre uchádzača o štúdium prichádzajúceho 
v rámci mobility. 

2.1.5. Prihláška pre uchádzača o štúdium v rámci mobility (incoming po nominácii 
partnerskou inštitúciou) 

Elektronická prihláška pre všetky podporované typy mobilít eviduje údaje 
v minimálnom rozsahu: 

1. osobné údaje v rozsahu určenom zákonom 
2. evidencia špecifických potrieb, ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) 
3. záujem o poskytnutie ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK 
 

2.2. Referentka/Administrátor 
2.2.1. Vypisovanie prijímacieho konania (ďalej PK) 

 fakulta môže mať viac termínov PK (napr. zvlášť pre rôzne stupne štúdia), 

 možnosť pre každý študijný program nastaviť predmety prijímacej skúšky, 



 

 

 kopírovanie PK medzi obdobiami, kopírovanie v rámci obdobia (2. etapa PK), 

 definovanie požadovaných dokumentov k prihláške, 

 definovanie profilových predmetov zo strednej školy, 

 definovanie plánovaného počtu prijatých, 

 definovanie kritérií PK a podmienok ich splnenia, 

 definovanie podmienok na prijatie bez prijímacej skúšky / na základe prijímacej 
skúšky, 

 možnosť nastaviť úroveň vypisovania PK – študijný program/zameranie, 

 možnosť alternatívnych ŠP v prihláške – na úrovni fakulty nastaviteľný počet 
alternatívnych ŠP v jednej prihláške. 

2.2.2. Prepojenie so systémom centrálnej elektronickej prihlášky prihlaskavs.sk (CEP) na 
úrovni zapojenia úplná - prebieha obojstranná výmena údajov medzi systémom 
centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy a IS vysokej školy: 

 údaje súvisiace s prijímacím konaním sa z informačného systému VŠ prenášajú do 
systému CEP, 

 uchádzač môže podať prihlášku priamo cez CEP, 

 prihláška podaná cez systém CEP sa prenesie do informačného systému VŠ (so 
zachovaním informácie, že bola podaná cez CEP) a na strane vysokej školy sa s ňou 
pracuje rovnako ako s prihláškou podanou priamo cez informačný systém VŠ. 

2.2.3. Možnosť importu a automatického párovania platieb za prihlášku na základe výpisu 
zo Štátnej pokladne. 

2.2.4. Spracovanie podaných e-prihlášok – akceptovanie podania e-prihlášky, tzn. začatie 
prijímacieho konania pre daného uchádzača. 

2.2.5. Podávanie a spracovanie prihlášok na štúdium v papierovej podobe – zaevidovanie 
doručenej papierovej prihlášky. 

2.2.6. Možnosť hromadnej e-mailovej komunikácie s uchádzačmi, automatické generovanie 
a posielanie e-mailov pri vybraných udalostiach v systéme. 

2.2.7. Zostavy uchádzačov podľa rôznych kritérií a vo voliteľnej štruktúre zobrazených 
údajov 

 export do formátu xslx/csv, 

 export do formátu pdf. 
2.2.8. Prijímacie skúšky 

 podpora tvorby harmonogramu prijímacích skúšok, 

 rozdeľovanie uchádzačov na termíny prijímacej skúšky, 

 možnosť tlače/exportu zoznamov uchádzačov podľa termínov prijímacích skúšok, 

 generovanie pozvánok, 

 podpora realizácie prijímacích skúšok – zoznamy uchádzačov, hromadné zadávanie 
výsledkov, import výsledkov zo súboru, 

 viackolové prijímacie skúšky. 
2.2.9. Vyhodnocovanie prijímacieho konania 

 možnosť poradovníkov zostupne, aj vzostupne podľa dosiahnutého hodnotenia, 

 hromadné udeľovanie rozhodnutí podľa nastavených kritérií (podmienky pre 
splnenie kritérií, podmienky pre prijatie), 

 možnosť hromadného prijatia uchádzačov bez prijímacích skúšok na základe 
splnenia definovateľných kritérií (napr. uchádzač bol úspešným riešiteľom 
olympiády z profilového predmetu; uchádzač mal na strednej škole na 
koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov známky 1 alebo 
2; uchádzač mal z externej maturity z profilového predmetu percentil lepší ako 80), 



 

 

 individuálne/hromadné generovanie a tlač rozhodnutí do papierovej aj 
elektronickej formy (s následným odoslaním cez e-schránku) s možnosťou uviesť 
dôvod rozhodnutia, 

 možnosť exportu údajov z rozhodnutí pre externé spracovanie, 

 možnosť podmienečného prijatia, 

 prehľad uchádzačov prijatých na viac študijných programov, 

 odvolania (fakultná a univerzitná úroveň). 
2.2.10. Spracovanie prichádzajúcej mobility 

 vyhodnotenie, rozhodnutie o schválení mobility (vygenerovanie akceptačného 
listu, možnosť zaslania elektronickou formou priamo z rozhrania), 

 podpora súvisiacich dokumentov. 
2.2.11. Generovanie štatistík z prijímacieho konania pre CVTI (zber k 31.5 a k 30.10.) 
2.2.12. Generovanie iných štatistík z prijímacieho konania 

 priebežné štatistiky počtu prihlášok, 

 počty uchádzačov z jednotlivých stredných škôl, z jednotlivých štátov, krajov 
bydliska, podľa úspešnosti v PK, 

 generovanie prehľadov/zoznamov zo všetkých údajov evidovaných v PK. 
 

3. Štúdium (všetky druhy štúdia vrátane prichádzajúcich mobilít) 
3.1. Študent 

3.1.1. Prehľad evidovaných osobných údajov s možnosťou editácie vybraných z nich, napr. 
kontaktné číslo telefónu, súkromná e-mailová adresa. 

3.1.2. Prehľad o aktuálnom stave štúdia 

 zapísané predmety a ich výsledky, 

 výsledky priebežného hodnotenia predmetov, 

 prehľady a štatistiky za celé štúdium, semester, akademický rok (VŠP, kredity, 
opakované zápisy predmetov, počty opravných termínov). 

3.1.3. Predzápis/zápis predmetov na nasledujúci akademický rok/semester – študent si 
v určenom období môže pripraviť predmety na zápis, pričom je systémom 
upozornený, ak nespĺňa nejaké nastavené kritériá (počet predmetov, počet kreditov, 
prerekvizity, počet študentov na predmete, ...). Študent si nemôže opakovane zapísať 
predmet, v ktorom už získal úspešné hodnotenie (okrem špeciálnych predmetov, 
zvyčajne u študentov 3. stupňa). 

3.1.4. Možnosť plne elektronického zápisu do ďalšieho semestra či ročníka štúdia. 
3.1.5. Tvorba osobného rozvrhu 

 prihlasovanie na rozvrhové akcie, 

 prezeranie, tlač a export rozvrhu. 
3.1.6. Prihlasovanie na termíny skúšok/priebežného hodnotenia 

 prehľad vypísaných termínov, 

 prihlasovanie na termíny, 

 kontrola splnenia kritérií pre prihlásenie - študent sa nesmie vedieť prihlásiť na 
termín, ak: 

o má zadané úspešné ukončenie predmetu, 
o termín nie je svojimi atribútmi určený pre neho 
o študent už vyčerpal všetky povolené termíny 
o má už udelený maximálny počet hodnotení za predmet (bez ohľadu na to, na 

koľko termínov bol zapísaný). 
3.1.7. Financovanie štúdia 



 

 

 info o predpísanom školnom a iných poplatkoch súvisiacich so štúdiom (s 
uvedením predpisu výšky a termínu platieb), 

 prehľad evidovaných úhrad. 
3.1.8. Štipendiá 

 prehľad štipendií vyplatených študentovi. 
3.1.9. Odchádzajúce mobility a stáže 

 prehľad ponúkaných zahraničných inštitúcií pre výjazd na mobilitu alebo stáž 
dostupných pre daného študenta, 

 podanie prihlášky na mobilitu alebo stáž (bez potreby vypĺňania osobných údajov 
študenta), 

 možnosť vložiť prílohy (motivačný list, CV a pod.), 

 prehľad evidovaných mobilít a stáží. 
3.1.10. Záverečná práca 

 prehľad ponúkaných tém záverečných prác, 

 prihlásenie na zvolenú tému, 

 tlač zadania záverečnej práce, 

 odovzdanie práce (vrátane ľubovoľného počtu príloh), 

 generovanie licenčných zmlúv, 

 automatické odoslanie práce na kontrolu originality do CRZP a Theses, stiahnutie 
protokolu o kontrole originality z CRZP a Theses  a zobrazenie výsledku kontroly 
priamo v používateľskom rozhraní . 

3.1.11. Štátne skúšky 

 prihlasovanie na jednotlivé predmety štátnych skúšok, 

 info o zaradení do komisie pre štátne skúšky (dátum, čas a miesto konania), 

 prehľad tematických okruhov/otázok predmetov štátnych skúšok. 
3.1.12. Komunikácia s učiteľmi, spolužiakmi. 
3.1.13. Modul žiadostí - podanie žiadosti na študijné oddelenie – formulár pre papierovú 

žiadosť, elektronická žiadosť. 
3.1.14. Prehľad všetkých evidovaných štúdií študenta na UK. 

 
3.2. Referentka/Administrátor  

Práca s konkrétnym študentom, jednoduché vyhľadanie študenta zadaním rôznych 
identifikátorov (meno, priezvisko, univerzitné osobné číslo, rodné číslo, číslo preukazu, číslo 
ISIC licencie, CRŠ kód študenta) vrátane vyhľadávania cez podreťazce a ošetrenia vstupov 
bez diakritiky. 

3.2.1. Správa osobných údajov študenta 
3.2.2. Správa štúdia (vrátane študentov prijatých na mobilitu) 

 zápis novoprijatých študentov na štúdium, možnosť automaticky predpripraviť 
povinné predmety pri zápise na štúdium, 

 prehľad a editácia zapísaných predmetov v období, 

 prehľad celého štúdia – študované predmety, výsledky, 

 evidencia rôznych stavov štúdia – aktívne, prerušené, ukončené štúdium, študent 
na mobilite, študent prijatý v rámci mobility, 

 uznávanie predmetov študijného plánu, predmetov z mobility s možnosťou 
rozlíšenia započítania kreditov do príslušného akad. roka, možnosť evidovať 
skutočný/uznaný počet kreditov, možnosť evidencie skutočného názvu uznaného 
predmetu, dátum a miesto skutočného splnenia predmetu, kto predmet uznal, v 
rámci akej mobility bol predmet absolvovaný, 



 

 

 kontrola plnenia študijných povinností (aktuálny stav, pre úspešné skončenie 
štúdia), 

 kontrola splnenia podmienok na zápis do ďalšieho semestra/ročníka (zisk 
potrebného počtu kreditov, úspešné absolvovanie opakovane zapísaných 
predmetov, uhradené poplatky za predchádzajúci akad. rok), zápis do ďalšieho 
semestra/ročníka, 

 náhrady predmetov na úrovni študijného plánu, náhrady predmetov v štúdiu na 
úrovni zápisného listu, 

 prihlasovanie/odhlasovanie zo štátnych skúšok, 

 evidencia financovania štúdia po akademických rokoch, 

 prehľad všetkých evidovaných štúdií na UK, 
3.2.3. Evidencia prerušenia štúdia 

 rôzne dôvody prerušenia, 

 tlač listu o prerušení štúdia, 

 zápis do štúdia po prerušení, 

 tlač výzvy na zápis po prerušení. 
3.2.4. Tlač potvrdení a iných dokumentov počas štúdia (v papierovej aj elektronickej podobe 

s odoslaním cez e-schránku) 

 potvrdenie o štúdiu, 

 potvrdenie o skončení štúdia, 

 výzva na zápis, 

 protokol o zápise. 
3.2.5. Štipendiá 

 podpora procesu hromadného prideľovania odborových a prospechových 
štipendií, 

 generovanie rozhodnutí o pridelení štipendia (pravidelného, jednorazového) a tlač 
rozhodnutí do papierovej aj elektronickej formy (s následným odoslaním cez e-
schránku), 

 generovanie príkazov na vyplatenie štipendia (s možnosťou editovať dátum 
vyplatenia), 

 možnosť prepojenia so systémom Sofia pre evidenciu štipendií a ich vyplatenia, 
o prenos údajov do IS Sofia na účel vzniku záväzku voči študentovi 
o prenos údajov z IS Sofia o vyrovnaní záväzku (realizácia úhrady)  

 prehľady a štatistiky pripravovaných/vyplatených štipendií - napríklad počty 
študentov poberajúcich sociálne štipendiá, zoznamy študentov, ktorí dostali 
štipendium za akademickú pochvalu dekana, za konkrétnu fakultu aj celú 
univerzitu, 

 kontrola správnosti vyplatenia štipendia – štipendium nesmie byť vyplatené za 
obdobie, počas ktorého má študent prerušenie, ani za obdobie po ukončení štúdia. 

3.2.6. Školné a poplatky spojené so štúdiom 

 evidencia sadzobníkov poplatkov podľa platných vnútorných predpisov UK 
a platnej legislatívy SR, 

 automatické navrhovanie poplatkov podľa sadzobníka a podľa evidovaných štúdií 
- systém určí dôvod a výšku školného (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, 
externé štúdium, štúdium v inom ako štátnom jazyku, súbežné štúdium), 

 individuálne/hromadné generovanie a tlač rozhodnutí do papierovej aj 
elektronickej formy (s následným odoslaním cez e-schránku), 

 evidencia žiadostí a rozhodnutí o úprave školného (zníženie, odpustenie, viac 



 

 

splátok), 

 generovanie príkazov na vratky preplatkov, 

 možnosť prepojenia so systémom Sofia pre evidenciu školného a jeho úhrady, 

 štatistiky a prehľady o školnom podľa typu školného, podľa stavu úhrady 
(nedoplatok/preplatok), o úpravách školného (zníženie/odpustenie/zamietnutie) 

 import a automatické párovanie platieb na základe výpisu zo Štátnej pokladne. 
3.2.7. Evidencia prestupov medzi štúdiami 

 jednoduché, aj hromadné uznanie absolvovaných predmetov z predchádzajúceho 
štúdia. 

3.2.8. Evidencia mobilít 

 pri evidencii vycestovania študenta na mobilitu evidovať inštitúciu z číselníka, typ 
mobility, obdobie a stav mobility (prebiehajúca/ukončená). 

3.2.9. Ukončovanie štúdia 

 úspešné/neúspešné ukončenie štúdia – výberom z ponúkaného číselníka, 

 individuálne, aj hromadne s kontrolou splnenia podmienok (splnený študijný plán, 
obhájená ZP, absolvované ŠS, nesplnené podmienky na zápis, nesplnený 
opakovaný predmet). Úspešne ukončiť štúdium je možné len v prípade splnenia 
definovaných podmienok. Pre hromadné neúspešné ukončovanie štúdia systém 
ponúka študentov, ktorí spĺňajú niektorú z podmienok pre vylúčenie zo štúdia, 

 tlač súvisiacich dokladov, 

 evidencia čísla diplomu, vysvedčenia. 
3.2.10. Generovanie zoznamov študentov v definovateľnej štruktúre a podľa rôznych kritérií 

(všetky evidované údaje o študentovi/štúdiu, rôzne spôsoby výpočtu VŠP, opakované 
zápisy predmetu, stav plnenia študijného plánu, stav odovzdania ZP, stav štátnych 
skúšok). 

3.2.11. Generovanie štatistík o počtoch a štruktúre študentov/absolventov podľa rôznych 
kritérií (študenti s konkrétnou štátnou príslušnosťou, zahraniční študenti, študenti 
s trvalým bydliskom v konkrétnom kraji, študenti ku konkrétnemu dátumu) za 
konkrétnu fakultu alebo celú univerzitu. 

3.2.12. Reporty pre výročnú správu 
3.2.13. Generovanie štatistík pre CVTI (štatistiky V11 k 31.10. a V12 k 31.12., štatistika k 31.5.) 

 
3.3. Učiteľ 

3.3.1. Prehľad predmetov, na ktorých sa učiteľ podieľa 
3.3.2. Editácia sylabov a informačných listov predmetov 
3.3.3. Prehľad rozvrhových akcií predmetu a učiteľov na rozvrhové akcie 
3.3.4. Rozdelenie študentov na rozvrhové akcie predmetu 
3.3.5. Zoznamy študentov predmetu podľa rôznych kritérií so zobrazením stavu štúdia a 

možnosť jednoduchej komunikácie hromadným mailom s vybranou skupinou 
študentov 

3.3.6. Tvorba testov – priebežných/konečných, automatické vyhodnocovanie testov 
3.3.7. Evidencia priebežného hodnotenia študentov v predmete 

 definovateľná štruktúra hodnotiacich listov, 

 import/export hodnotení cez csv, 

 automatický návrh výsledného hodnotenia (splnenie podmienok priebežného 
hodnotenia). 

3.3.8. Evidencia konečného hodnotenia 

 zadávanie, zobrazenie a tlač výkazov o hodnotení predmetov, 

 kontrola splnenia podmienok priebežného hodnotenia, 



 

 

 automatický návrh výsledného hodnotenia s väzbou na priebežné hodnotenie 
a testy, 

 import/export hodnotení cez csv, 

 možnosť zapisovania hodnotenia aj bez predchádzajúceho prihlásenia študenta na 
termín hodnotenia, 

 stráženie počtu možných hodnotení v jednom zápise predmetu, 

 oprávnená osoba (administrátor predmetu) môže zapísať hodnotenie za 
vyučujúceho, pričom systém musí evidovať kto hodnotenie zapísal (administrátor), 
aj kto ho udelil (vyučujúci) – ak je vyučujúcich viac, administrátor musí mať 
možnosť vybrať, 

 predmet môže mať zadané v jednom zápise len jedno úspešné hodnotenie, či už 
po udelení vyučujúcim alebo uznaním predmetu. 

3.3.9. Termíny priebežného/konečného hodnotenia 

 vypisovanie termínov (predmet, dátum a čas konania, miestnosť, 
skupina ,študentov, pre ktorých je termín určený, poznámka) 

 možnosť vypísať termín aj bez určenia miestnosti konania, 

 prepojenie na rezervačný systém miestností - ponuka voľných miestností, 
automatická rezervácia, 

 stráženie prekryvov miestností, 

 združovanie termínov – v jednej miestnosti a v rovnakom čase môže byť viac 
termínov toho istého učiteľa (aj rôzne predmety) / toho istého predmetu (rôzni 
učitelia), pričom sa stráži celková spočítaná kapacita termínu / alebo jednotlivé 
dielčie kapacity združených termínov, 

 možnosť zistiť vhodné termíny vzhľadom na študentov predmetu – zobrazenie 
„kalendára“, kedy má aká časť študentov predmetu voľno, 

 prihlásenie študentov na termín – aj nad nastavený max. počet študentov. 
 

4. Príprava predzápisu/zápisu predmetov 
4.1. Možnosť určiť časové intervaly a rozložiť do nich možnosť zapisovania si predmetov 

študentami. 
4.2. Zápis predmetov pre končiacich Bc. na nadväzujúce štúdium 
4.3. Štatistiky predzápisov/zápisov – počty študentov na predmetoch, menné zoznamy 
 

5. Rozvrhy 
5.1. Podpora pre interaktívnu tvorbu rozvrhu - stráženie prekryvov miestností, učiteľov, 

študijných skupín a so strážením iných definovaných obmedzení), grafické rozhranie pre 
rozvrhára. 

5.2. Evidencia rozvrhových obmedzení učiteľa/pracoviska 
5.3. Import/export rozvrhu z/do iných systémov 
5.4. Vyhľadávanie v rozvrhu 
5.5. Rôzne časy začiatkov, dĺžok rozvrhových akcií a dĺžok prestávok po fakultách, pri tvorbe 

brať do úvahy presuny medzi budovami/areálmi 
5.6. Kopírovanie rozvrhov medzi obdobiami 
 

6. Záverečné práce (bakalárske, magisterské, dizertačné) 
6.1. Vypisovanie tém záverečných prác - väzba na akademický rok, školiteľom dizertačnej 

práce môže byť len evidovaný školiteľ, rôzna množina povinných aj nepovinných údajov 
pre typ práce. 

6.2. Témy ZP sú vypisované pre študijné programy, ale aj pre podprogramy (v prípade 



 

 

kombinovaných študijných programov), pričom jedna téma môže byť aj pre viac 
študijných programov / podprogramov. 

6.3. Schvaľovanie tém ZP - vypísaná téma ide na schválenie príslušnej osobe, tému je možné 
schváliť/vrátiť na dopracovanie, až po schválení sa téma ponúka študentom. Schválenú 
tému už nie je možné editovať. 

6.4. Schvaľovanie prihlásených riešiteľov - na tému sa môže prihlásiť neobmedzený počet 
študentov a ich schválenie robí vedúci ZP. Pre schválených riešiteľov zakladá vedúci ZP 
zadanie. Založenie zadania môže byť umožnené aj bez prihlásenia študenta na tému.  

6.4.1. Evidencia vedených prác aktuálnych aj historických 
6.5. Evidencia oponentov  (aj z externého prostredia) 

6.5.1. Evidencia oponovaných prác aktuálnych aj historických 
6.6. Evidencia posudkov a hodnotení ZP vedúceho a oponentov – možnosť vkladania 

hotových .pdf súborov, alebo zadávanie posudku priamo do systému vyplňovaním 
vopred definovaného formulára. Z takto vyplneného posudku je možné  
vygenerovať .pdf. 

6.7. Tvorba a evidencia licenčných zmlúv autorov posudkov 
6.8. Prepojenie na CRZP a systém Theses  
6.9. Evidencia histórie odovzdaných prác (každá obhajovaná verzia), posudkov k nim a 

hodnotení a zachovanie prístupu k nim. 
6.10. Vrátenie ZP na prepracovanie – v prípade neúspešnej obhajoby ZP je možné ZP vrátiť na 

prepracovanie, čím sa študentovi umožní nahrať novú verziu ZP, pričom pôvodná verzia 
zostáva v systéme evidovaná. 

6.11. Možnosť stiahnuť (vziať späť) ZP, ktorá ešte nebola obhajovaná (teda nemá hodnotenie 
z obhajoby) bez pamätania histórie (napr. v prípade odovzdania nesprávnej verzie ZP) – 
môže len osoba so špeciálnym oprávnením. 

6.12. Sprístupnenie súborov odovzdaných ZP oprávneným osobám (student, vedúci, 
opponent). 

6.13. Prístup k súborom ZP aj pre neprihlásených používateľov cez zaslanú url (externí 
oponenti bez prístupu do systému). 

6.14. Evidencia konzultanta - pri ZP môže byť evidovaný aj konzultant. 
6.15. Možnosť hromadnej tlače protokolov o kontrole originality. 
 

7. Štátne skúšky 
7.1. Definícia predmetov štátnej skúšky 
7.2. Definícia skladby štátnej skúšky pre študijný program – obhajoba záverečnej práce je 

vždy súčasťou štátnej skúšky. 
7.3. Prihlasovanie na predmety štátnej skúšky 

7.3.1. vypisovanie termínov pre prihlasovanie – možnosť rôzne podľa stupňov štúdia, 
7.3.2. kontrola splnenia prerekvizít predmetov štátnej skúšky. 

7.4. Evidencia komisií štátnych skúšok 
7.5. Zaraďovanie prihlásených študentov do komisií štátnych skúšok 

7.5.1. možnosť poslania notifikácie študentom s prihláškou na štátnice 
7.6. Evidencia priebehu a hodnotenia predmetov štátnej 
7.7. Tlač dokladov o štátnej skúške 
7.8. Opakovaná štátna skúška, resp. predmet štátnej skúšky 

7.8.1. kontrola počtu možných opakovaní 
 

8. Absolventské doklady 
8.1. Evidencia a tlač diplomov, dodatkov k diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, odpisov. 



 

 

Každý druh dokumentov musí byť k dispozícii v elektronickej forme na kontrolu pred 
vytlačením. 

8.2. Archív vytlačených dokladov, tlač duplikátov. 
 

9. Evidencia histórie personálneho obsadenia funkcií dekan a rektor s dobami funkčných období 
 

10. Evidencia mobilít 
10.1. Evidencia partnerských inštitúcií v rozsahu minimálne: 

 názov inštitúcie, adresa sídla, krajina, e-mailová adresa, iné kontakty 

 charakteristiky inštitúcie 

 ponuka/spolupráca na výmenných programoch 

 archivácia elektronickej verzie zmluvy, na základe ktorej partnerstvo vzniklo 

 archív spoločných aktivít (konferencie, udelenie čestného doktorátu, prednášky hosťujúcich 
profesorov, oslava lektorátu) 

 podpora výmeny informácií medzi UK a nimi 
 

10.2. Evidencia mobilít (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) s väzbou na konkrétnu inštitúciu.  
 

 
11. Doktorandské štúdium (rozdiely voči bakalárskemu a magisterskému štúdiu) 

11.1. Ročné hodnotenie doktoranda – zhodnotenie jednotlivých činností doktoranda, možnosť 
zadávať v systéme a generovať tlačový výstup. 

11.2. Štátne skúšky 
11.2.1. Dizertačná skúška 

 prihlásenie na dizertačnú skúšku, 

 evidencia skúšobnej komisie, 

 tlač dokladov – zápisnica, vysvedčenie. 
11.2.2. Obhajoba dizertačnej práce 

 evidencia oponentov, ich hodnotení a posudkov,  

 evidencia skúšobnej komisie, 

 tlač dokladov – zápisnica, vysvedčenie. 
11.3. Štúdium na spolupracujúcej externej vzdelávacej inštitúcii (EVI) 
11.4. Štipendium doktoranda – stráženie nároku na štipendium, stráženie výšky štipendia, 

hromadné vyplácanie. 
11.5. Evidencia školiteľov v študijných programoch 

 
12. Evidencia špecifických potrieb študenta v súlade s legislatívou 

12.1. Zoznamy študentov so špecifickými potrebami podľa CRŠ typu špecifickej potreby 
 

13. Študijné programy 
13.1. Evidencia akreditácií 
13.2. Kombinované študijné programy (učiteľstvo, tlmočníctvo a prekladateľstvo – 2 CRŠ 

kódy, ...) – štúdium sa uskutočňuje na kombinácii dvoch akreditovaných študijných 
programov, pre štatistiky CVTI je určený kód pre konkrétnu kombináciu, nie pre dielčie 
študijné programy. 

13.3. Medzifakultné študijné programy – kombinovaný program cez dve fakulty, pričom je 
určená „domáca“ fakulta štúdia, kde sa konajú prijímacie skúšky, vydávajú absolventské 
doklady, vyplácajú štipendiá a robí celá administrácia štúdia. Na druhej fakulte je však 



 

 

možné hodnotiť študijné povinnosti, ktoré sa uskutočňujú na danej fakulte. 
13.4. Rôzne typy štúdií (pregraduálne, postgraduálne, rigorózne, habilitačné, doplňujúce 

pedagogické, špecializačné, celoživotné, ekvivalencia, univerzita tretieho veku, mobilitné 
štúdium, jazyková príprava). 

13.5. Evidencia ďalších atribútov študijného programu 
13.5.1. Počet kreditov na riadne skončenie štúdia 

13.6. Evidencia garantov a spolugarantov – aj história zmien 
 

14. Študijné plány 
Študijné plány sú tvorené pre akreditované študijné programy vysokoškolského štúdia, ale aj pre 
ostatné typy štúdií. Pre každý rok môže byť vytvorený nový študijný plán, ktorý platí pre štúdiá 
začínajúce v danom roku. Študijný plán je tvorený blokmi predmetov, s vyznačením povinnosti 
daného bloku v pláne a pravidiel splnenia daného bloku (počet predmetov/kreditov). V prípade 
kombinovaných študijných programov je celkový študijný plán pre štúdium tvorený z 
„dielčich“ študijných plánov študijných programov zaradených v danej kombinácii. 
14.1. Možnosť definovať študijné plány zabezpečované viacerými fakultami 
14.2. Možnosť skladať študijné plány z blokov 
14.3. Možnosť vytvorenia študijného plánu pre kombinovaný študijný program spojením 

študijných plánov „dielčich“ programov zaradených do kombinácie 
14.4. Študijné plány majú byť dostupné aj pre verejnosť (neprihlásený používateľ). 
 

15. Predmety 
15.1. Evidencia predmetov a ich atribútov vo väzbe na semester/akademický rok, možnosť 

ponúkať predmet aj v inom období ako predpisuje študijný plán. 
15.2. Evidencia prerekvizít 

15.2.1. možnosť definovať prerekvizity ako ľubovoľný logický výraz so spojkami AND, OR, 
NOT a zátvorkami s elementárnymi predikátmi „má absolvovaný predmet X“, „má 
súčasne zapísaný predmet X“, 

15.2.2. možnosť obmedziť zapísanie predmetu len pre študentov určeného typu štúdia / 
stupňa štúdia, formy štúdia, miesta štúdia. 

15.3. Zabezpečovanie predmetu vyučujúcimi z viacerých pracovísk 
15.4. História informačných listov 
15.5. Evidencia zmien vyučujúcich poverenými osobami na pracovisku 
15.6. Informačné listy predmetov majú byť dostupné aj pre verejnosť (neprihlásený 

používateľ 
 

16. Generovanie informačných listov predmetov 
 

17. Rigorózne konanie  
17.1. Evidencia akreditácií a udeľovaných titulov 
17.2. Evidencia zadaní rigoróznych prác 
17.3. Podpora procesu konania (podanie prihlášky, poplatok za konanie, poplatok za vydanie 

diplomu) 
17.4. Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce 
17.5. Predmety rigoróznej skúšky 
17.6. Evidencia skúšobných komisií 
17.7. Odovzdávanie prác 
17.8. Evidencia oponentov, ich posudkov a hodnotení prác, licenčných zmlúv 
17.9. Prepojenie na CRZP a Theses   



 

 

17.10. Opakovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 
17.11. Tlač dokladov (záznam o rigoróznej skúške, diplomy) 

 
18. Habilitačné konanie 

18.1. Odovzdávanie prác 
18.2. Evidencia oponentov, ich posudkov a licenčných zmlúv 
18.3. Prepojenie na CRZP a Theses 

 
19. Podpora komunikácie škola – študent/zamestnanec 

19.1. Umožnenie posielania správ skupinám študentov (zapísaných na predmet, termín, štud. 
program, ročník) a jednotlivým študentom /učiteľom/zamestnancom použitím 
externého systému elektronickej pošty. 

19.2. Študentská anketa 
19.2.1. členenie podľa predmetu a spôsobu jeho výučby (prednáška, seminár, cvičenie), 

podľa  vyučujúceho/cvičiaceho 
19.2.2. možnosť doplnenia ankety vyučujúcim o špeciálne otázky 
19.2.3. možnosť rozdeliť anketu na časti (pred skúškou, po skúške) 
19.2.4. možnosť riadenia prístupu k výsledkom ankety (napr. prodekan vidí všetko, vedúci 

katedry hodnotenie členov svojej katedry, garant – hodnotenie predmetov 
študijného programu, učiteľ – hodnotenie predmetov, ktoré vyučuje, študent 
hodnotenie ostatných študentov predmetu, ktorý hodnotil, študenti všeobecne – 
vybrané časti hodnotenia predmetov, ktoré si môžu zapísať) 

19.3. Podávanie a evidovanie elektronických žiadostí rôzneho typu priamo v systéme 
študentom (žiadosť o prerušenie, sociálne štipendium, zanechanie), odpovedanie na 
žiadosti. 

 
20. CRŠ 

20.1. Možnosť naimportovať XML export z CRŠ a následne porovnať údaje z CRŠ s údajmi v 
systéme – identifikovať rozdiely. 

20.2. Neumožňovať evidovať v systéme údaje, ktoré spôsobia chyby v CRŠ – napr. zápis 
študenta počas prerušenia. 

20.3. Neumožňovať používateľom bez špeciálneho oprávnenia robiť zmeny v dátach, ktoré už 
boli naimportované do CRŠ. 

20.4. Generovanie dávok do CRŠ v súlade s platnou legislatívou 
20.5. Generovanie dávok s kontrolami a upozornením na možné chyby a problémy – po 

fakultách aj za celú univerzitu naraz. 
 

21. Registratúra 
21.1. Elektronický systém na správu registratúry pre elektronické aj papierové dokumenty 

21.1.1. Evidencia prijatých dokumentov 
21.1.2. Evidencia odchádzajúcich dokumentov 
21.1.3. Správa číselných radov pre jednotlivé agendy a prideľovanie registratúrnych značiek 

dokumentom, vedenie podacieho denníka 
21.1.4. Ukladanie dokumentov v elektronickej podobe, konverzia medzi papierovou a 

elektronickou formou (scan, tlač) 
21.2. Elektronická podateľňa 
21.3. Integrácia s elektronickými schránkami pre účely elektronického prijímania a 

doručovania dokumentov (vrátane automatického doručovania do elektronickej 
schránky, ak ju príjemca má aktivovanú na doručovanie) 



 

 

21.4. Archivácia dokumentov. 
21.5. Generovanie ePodacieho hárka pre Slovenskú poštu. 

 
22. Evidencia akcií (seminár, stretnutie, zasadnutie, konzultácie) 

22.1. Rezervácia miestnosti pre akciu 
 

23. Evidencia harmonogramu akademického roka 
23.1. Systémové dátumové akcie – (kedy si študent môže zapisovať predmety, kedy môže 

učiteľ zapisovať hodnotenie) - riadenie správania aplikácií 
23.1.1. Podávanie e-prihlášok (parametrizovateľné na jednotlivé termíny PK) 
23.1.2. Zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok 
23.1.3. Registrácie predmetov 
23.1.4. Zápis do ďalšieho semestra/roka 
23.1.5. Zadávanie hodnotenia predmetov 
23.1.6. Vypisovanie termínov hodnotenia 
23.1.7. Vypisovanie tém ZP 
23.1.8. Schvaľovanie tém ZP 
23.1.9. Prihlasovanie na témy ZP 
23.1.10. Odovzdávanie ZP 
23.1.11. Prihlasovanie na štátne skúšky 
23.1.12. Prihlasovanie na skúšky 

 
24. Požiadavky na integráciu (tieto požiadavky musia byť naplnené v procese nasadzovania 

systému do prostredia UK) 
24.1. Používatelia a integrácia s centrálnou databázou osôb UK (CDO) a Jednotným 

autentifikačným systémom UK (JAS) 
24.1.1Používateľmi systému budú všetci študenti, učitelia a mnohí vedúci, odborní a 
administratívni zamestnanci UK. Používateľom systému môže byť aj externista bez pracovného 
pomeru na UK – školitelia záverečných prác, oponenti, prednášajúci,... Systém musí umožniť 
zaevidovanie takéhoto externého spolupracovníka a následne zabezpečiť presun údajov o ňom do 
CDO UK. Takisto musí byť možné zaevidovať v systéme osobu, ktorá nebude mať do systému 
prístup, ale kvôli tlači dokladov v systéme musí byť (typicky oponent záverečnej práce). 

 Autentifikácia používateľov musí byť riešená spôsobom, ktorý umožní využiť 
jednotný autentifikačný systém UK (Shibboleth). 

 Online export uchádzačov, študentov a externistov do CDO, import 
vygenerovaného Univerzitného Osobného Čísla (UOČ) a login UK  

 Online import zamestnancov z CDO (SAP) vrátane UOČ a login UK 

 Export návratiek na výrobu preukazov (resp. export priamo do existujúceho 
riešenia na tlač kariet) 

24.2. Export preddefinovaných zostáv údajov o preukazoch do CKM SYTS a TransData a.s. 
24.3. Prepojenie na knižničný systém UK– export záverečných prác 
24.4. Generovanie tlačových výstupov podľa vzorov dodaných UK – výstup je 

parametrizovateľný podľa údajov evidovaných v systéme a vybrané údaje je možné doplniť 
pred generovaním výstupného tlačiva. 

24.5.  Import informácií o ubytovaní študentov (vrátane študentov iných vysokých škôl 
ubytovaných v zariadeniach UK) do systému (kvôli exportom ubytovania do CRŠ) 

 
 

25. Podpora vnútorného riadenia kvality 



 

 

25.1. Možnosť získavať údaje od definovateľných množín ľudí  
25.1.1.  vytvorenie dotazníka – otázky s možnými variantmi odpovedí (slovné, intervaly 

hodnôt skúmaného parametra) aj otázky, na ktoré dotazovaný človek odpovedá 
vlastnými slovami 

25.1.2.  výber cieľovej skupiny – pomocou  rolí, ktoré sú v systéme definované, príslušnosti k 
fakulte, katedre, pracovisku a ich kombináciou, prípadne explicitným vymenovaním 
používateľov 

25.1.3.  zber údajov 
25.1.4.  spracovanie údajov z dotazníka – definovanie  štandardov (referenčných hodnôt 

parametrov) pre jednotlivé ukazovatele, časové obdobia, fakulty,  porovnávanie údajov 
so štandardami, sledovanie časového vývoja ukazovateľa/ľov  

25.1.5.  export výsledkov pre človeka a pre ďalšie strojové spracovanie  
25.2. Možnosť získavať údaje zo systému 

25.2.1. vytváranie kritérií (skupiny aktivít, bodové hodnotenie jednotlivých aktivít a pod.) na 
hodnotenie jednotlivcov, skupín (napr.  ľudí pôsobiacich v jednej roli) organizačných 
útvarov (katedra, fakulta) 

25.2.2. možnosť konfigurovať štruktúru aktivít, ktoré sa majú posudzovať (konfigurácia 
kritérií), množinu objektov (napr. študijný program, zameranie, ročník, množina 
predmetov, publikácie, granty, projekty a pod.) ktoré sa majú pri hodnotení zohľadniť 
a subjektov (učiteľ, garant, množina učiteľov, katedra a pod.)  na ktoré sa hodnotenie 
podľa kritérií vzťahuje 

25.2.3.  možnosť číselne ohodnocovať výsledky jednotlivých aktivít (pridelenie bodov, alebo 
definovanie funkcie, ktorá na základe údajov v systéme vypočíta bodové ohodnotenie 
aktivity) 

25.2.4. generovanie výstupov pre tlač a export údajov pre štatistické spracovanie pomocou 
špecializovaného softvéru 


