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1 Študijné programy 

Študijné programy (ďalej ST) spracúvajú agendu tvorby študijných plánov pre jednotlivé 

študijné programy na jednotlivých organizačných jednotkách vysokých škôl. Študijné plány slúžia 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. 

1.1 Rozdelenie ST na aplikácie 

 Správa parametrov študijných programov, plánov 

o 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, ... 

o VSST020 - Správa používaných spôsobov výučby predmetov - definovanie prípustných 

spôsobov výučby predmetov, ktoré sú používane na fakulte, univerzite, výberom z možných 

spôsobov výučby. Pre definované spôsoby výučby predmetov je možné definovať rozsah 

predmetu. 

o 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 možné vytvárať študijné plány, definovanie 

nadväzujúcich študijných programov, väzby na študijné programy ÚIPŠ, ... 

o 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. 

o 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 

o 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 

o VSST120 - Tvorba študijných plánov cez jednotlivé študijné programy - tvorba študijných 

plánov pre jednotlivé študijné programy, ktoré sú prípustné pre daný akademický rok. 

o 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. 

o VSST168 - Schvaľovanie študijných plánov - schvaľovanie študijných plánov garantmi 

a odobrenie študijných plánov (v zmysle vedeckej rady alebo senátu). 

 Výstupné zostavy zo študijných programov 

o VSST178 - Študijné plány, informačné listy, ... študijných programov - výstupné zostavy 

pre študijné programy - študijné plány, informačné listy, sylaby štátnicových predmetov, ... 

študijného programu, podprogramu 

o VSST060 - Register predmetov - Prehľad, vyhľadávanie všetkých predmetov na univerzite, 

informačné listy, zoznam zapísaných študentov, ... 
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 Elektronická nástenka predmetov 

o VSST157 - Elektronická nástenka predmetu - zverejňovanie odkazov k predmetu vzhľadom 

na akademický rok a vyučujúceho predmetu (dôležité termíny, úlohy, príklady, ...). Pomocou 

elektronickej nástenky môže vyučujúci komunikovať so študentmi prihlásenými na jednotlivé 

predmety a naopak. 

1.2 Základné roly pre ST 

 15 - správca študijných programov na univerzite/fakulte - Možnosť 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. Používateľ môže spravovať študijné 

programy, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite. 

 16 - administrátor ponuky predmetov - Možnosť 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, ...). 

Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

 17 - správca parametrov študijných plánov (predmetov) - Výber používaných spôsobov výučby 

predmetov na organizačnej jednotke. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Na príslušnej 

organizačnej jednotke je možné 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 - Používateľ, ktorému sú sprístupnené aplikácie pre 

komplexnú tvorbu študijných plánov t.j. správa používaných 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. 

môže tvoriť ponuky predmetov na všetkých strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu pre danú 

fakultu/univerzitu, môže tvoriť študijné plány pre všetky prípustné študijné programy, ktoré 

spravuje príslušná fakulta/univerzita. 

 41 - pomocný administrátor ponuky predmetov - Možnosť 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, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom 

stredisku. 

 50 - garant študijného programu - Používateľ, 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 požívateľovi, je priradená ako garant. 

Používateľ môže 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 - Možnosť schvaľovania predmetov na stredisku (iba 

schválené predmety je možné pridať do študijných plánov). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, 

ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže schvaľovať predmety, 

ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. 

1.3 Metodické pokyny, parametrizácia, odporúčania pre ST 

V rámci subsystému ST odporúčame mať na každej organizačnej jednotke (fakulta/univerzita) 

používateľa s rolou č. 15, ktorý administruje študijné programy, ktoré sú v správe na príslušnej 
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organizačnej jednotke. Používateľ 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 slúži na definovanie študijných programov na fakulte/univerzite (skratka, 

popis, doplňujúce väzby na číselníky), definovanie nadväzujúcich študijných programov (študijný 

program môže mať niekoľko nadväzujúcich študijných programov a jeden študijný program môže 

nadväzovať na niekoľko študijných programov), definovanie väzieb na číselníky ÚIPŠ a CRŠ. 

Odporúčame prekontrolovať aktuálnosť študijných programov t.j. či študijné programy, ktoré sa už 

nemajú ponúkať v ďalších aplikáciách, tak by mali mať nastavený atribút do dátumu (staršie študijné 

programy, ktoré sa už 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 možné 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. Pri aktualizácií 

študijných programov je možné 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 používania študijného programu v subsystéme ST je potrebné, aby 

každý študijný program mal nastavené činnosť „riadi štúdium“. Činnosť „je zaradené na oddelenie“ 

je využívaná pri evidencii štúdia, kde je možné zadať, že napriek tomu, že študijný program spravuje 

napr. PF UPJŠ, tak tento študijný program je zaradený na študijné oddelenie, ktoré je napríklad v 

Rožňave. Používateľovi, ktorý bude mať rolu, ktorá oprávňuje k správe štúdia (36), a ktorú má 

používateľ na PF UPJŠ sa budú ponúkať tie študijné programy, ktoré spravuje PF UPJŠ. Ak 

používateľ bude mať rolu na inej organizačnej jednotke ako spravuje, v tomto prípade na oddelení, 

ktoré je v Rožňave, tak používateľovi sa budú ponúkať iba študijné programy, ktoré sú zaradené na 

dané stredisko. 

Aplikácia VSST040 slúži 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 množiny študijných 

programov študijného odboru, ktoré patria danému garantovi (jednoducho povedané nadefinovať 

garantov k študijným programom). Takým istým spôsobom je možné 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 používateľovi sú 

k dispozícií iba študenti štúdia na študijných programoch, ktorým je študijným poradcom. Nie len pre 

potreby AiS2 je potrebné mať správne vybraté študijné odbory, nadefinovaných garantov, 

podprogramy. Zaviedli sme aj pojem pomocný garant, čo je používateľ, 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 používateľ, ktorý tvorí študijný plán, tak môže 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 každej organizačnej jednotke (fakulta/univerzita) 

používateľa s rolou č. 26, ktorý má v správe tvorbu študijných plánov pre študijné programy. 

Používateľ s danou rolou môže nahradiť všetkých používateľov, ktorí na jednotlivých 

zabezpečujúcich strediskách môžu tvoriť ponuky predmetov a všetkých garantov, ktorí tvoria 

študijné plány. Používateľ nie je obmedzovaný pri jednotlivých etapách tvorby študijných plánov 

dátumovými intervalmi. Používateľ má sprístupnenú aplikáciu pre tvorbu ponuky predmetov, pričom 
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tvoriť ponuku môže za všetky strediská, ktoré pre danú fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu 

a aplikácie pre samotnú tvorbu študijných plánov, pričom môže tvoriť študijné plány pre všetky 

študijné programy, ktoré sú pre daný akademický rok prípustné. Používateľ je zodpovedný za študijné 

plány v globálnom hľadisku. Definuje, pre ktoré študijné programy je možné 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 používateľov, ktorí budú 

mať rolu č. 16. Predmety sú evidované iba na strediskách, ktoré majú vlastnosť, že pre príslušnú 

fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu, a preto príslušnú rolu má zmysel prideliť používateľovi len 

na takých organizačných jednotkách. Používateľ má k dispozícií aplikáciu VSST152, ktorá slúži na 

tvorbu ponúk predmetov príslušného strediska, pričom zahŕňa aj evidenciu textov k predmetom (cieľ, 

odporúčaná literatúra, pribežné hodnotenie, ...). Tvorba ponuky pre daných používateľov 

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 každom stredisku bol používateľ, 

ktorý bude mať rolu č. 51, ktorá oprávňuje používateľa schvaľovať predmety v ponuke predmetov. 

Len schválené predmety je možné 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 môže používateľ 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 možným väzbám či už voči subsystému vo 

vnútri alebo voči iným subsystémom. Stavebná jednotka predmet je použitá 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, že 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, že predmet je 

už zaradený v študijných plánoch má vyriešiť t.j. že predmet odstránením z ponuky predmetov bude 

v príslušnom akademickom roku odstránený aj zo študijných plánov v danom roku alebo aktualizácia 

kreditu sa prejaví aj v študijných plánov. Situáciu, že predmet v danom akademickom roku už majú 

zapísaný študenti alebo že je už 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, čiže napr.: najprv treba odobrať študentom predmet zo zápisných listov 

a až potom je ho možné odobrať z ponuky predmetov. 

Aplikácie na tvorbu študijných plánov sú sprístupnené  používateľom, ktorí sú definovaní ako 

garanti jednotlivých študijných programov. Garanti môžu tvoriť študijné plány v príslušnom 

akademickom roku iba v dátumovom intervale, ktorý je definovaný v správe dátumov akcií. 

Aplikácia VSST120 slúži na tvorbu študijných plánov pre jednotlivé študijné programy, pričom je 

možné 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 slúži na tvorbu študijných plánov cez podprogramy. Vytvorené bloky 

výučby sú tvorené s väzbou na daný podprogram a následne je možnosť priradiť vybrané bloky 

študijným programom, ktoré sú definované pre daný podprogram. 

Bloky výučby, ktoré sú stavebné jednotky študijných plánov, do ktorých sa pridávajú 

predmety, môžu byť naviazané na podprogram. Ak blok výučby nie je naviazaný na podprogram, 

môže s ním pracovať garant príslušného študijného odboru, pod ktorý je zaradený daný študijný 

program. Ak blok výučby je naviazaný na podprogram, môže 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), 
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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 môžu byť odstránené v správe študijných 

odborov, garantov (VSST040). Danú kontrolu a prípadnú aktualizáciu blokov výučby by mal 

vykonať používateľ, ktorý má rolu č. 26 a môže tvoriť študijné plány pre všetky študijné programy. 

 

Tvorba študijných plánov pre jednotlivé študijné programy je postupný proces, na ktorom sa 

môže podieľať niekoľko používateľov. Odporúčame dodržiavať určitú postupnosť jednotlivých 

krokov pri tvorbe študijných plánov. Ako nultý krok je vhodné nastaviť, prípadne prekontrolovať 

dáta už v spomínaných aplikáciách:  

 používané spôsoby výučby predmetov (VSST020) – pre predmety na príslušnej fakulte/univerzite 

je možné zadefinovať rozsah výučby len pre vybrané spôsoby výučby (ak na fakulte nie je 

zaužívaný 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 možnosť, aká môže byť štruktúra študijného plánu, dĺžka štúdia určuje, pre aké ročníky 

môže byť predmet doporučený v študijnom pláne, na základe činností študijného programu je 

možné definovať, ktorá organizačná jednotka môže vykonávať prijímacie konanie, ktorá spravuje 

štúdium, prípadne je zaradené na oddelenie (každý 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 už nie sú aktuálne, t.j. už nie sú používané, by mali mať ukončené 

platnosti 

 študijné odbory, garanti, podprogramy (VSST050) – pre potreby korektného akreditačného spisu, 

pre správnu možnosť 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. 

V nultom kroku pre každý 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 každý študijný program je potrebné každý akademický rok tvoriť študijný 

plán. Niektoré študijné programy už zanikli alebo opačne, pre potreby akreditácie je možné dopredu 

vytvoriť študijný program, študijný plán a až 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 už aj tvoriť študijné plány.  Systém nebráni 

prekrytiu daných intervalov, ale daná situácia môže skomplikovať tvorbu, lebo niekto neuváženým 

spôsobom môže zasiahnuť do už vytvorených študijných plánov. Samozrejme taká možnosť musí 

byť nastaviteľná, lebo niekedy je potrebné zasahovať aj spätne, ale skôr odporúčame, aby takéto 

zmeny vykonával používateľ s rolou č. 26, na ktorého sa nevzťahujú dátumové ohraničenia, a zároveň 

by daný používateľ mal vedieť čo môže vykonať a mal by rozoznať, ako riešiť vzniknuté situácie t.j. 

či je to zmena kreditu, či je to zavedenie nového predmetu, či môžem 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 používateľov 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 možné pridávať do študijných plánov 

v príslušnom akademickom roku a aj preto nie je vhodné začať tvoriť študijné plány skôr ako je etapa 
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ukončená a napr.: využiť možnosť 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, že 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 možné aktualizovať aj mimo 

dátumového intervalu, ale zmena kreditu u predmetu môže spôsobiť, že študent bude mať málo 

kreditov na svojom štúdiu a v prípade, že takúto zmenu chcete vykonať už u používaného predmetu, 

treba zvážiť, kde všade sa to môže a aj má prejaviť. Do ponuky predmetov patria aj štátnicové 

predmety a aj obhajoba záverečnej práce, nakoľko aj tieto predmety sú súčasťou každého študijného 

plánu.  

Tretím krokom je nastavenie dátumového intervalu pre dátumovú akciu 01 – Tvorba 

študijného plánu. Dátumové ohraničenie platí len pre používateľov s rolou garant, výkonný garant.  

Samozrejme, že dátumový interval je možné nastaviť už priamo pri prvom kroku. 

V štvrtom kroku prebieha samotná tvorba študijných plánov či už pre jednotlivé študijné 

programy (VSST120) alebo pre podprogramy (VSST130). Tvoriť študijné programy cez 

podprogramy je možné iba v prípade, že 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 možné 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 možné prezerať cez jednotlivé 

strediská, ktoré zabezpečujú výučbu daných predmetov a cez vyučujúcich daných predmetov, ... 

v príslušnom akademickom roku (VSST060). Pre študijný program je možné zobraziť zostavu 

študijného plánu, zoznam informačných listov predmetov daného študijného programu a prehľad 

sylabusov štátnicových predmetov študijného programu (VSST178). 

 

Do subsystému študijné programy patrí aj elektronická nástenka (VSST157), ktorá je 

sprístupnená ľubovoľnému autorizovanému používateľovi. Hlavným cieľom nástenky je jednoduchá 

komunikácia vyučujúceho so študentmi a naopak, pri predmetoch, ktorým je používateľ vyučujúcim 

alebo ich má zapísané v zápisnom liste. Používateľ, ktorý je vyučujúcim, môže pre predmety, ktoré 

vyučuje evidovať štandardné odkazy (sylabus predmetu, dôležité termíny, ...) a študentom, ktorí sú 

prihlásení na daný predmet (majú ho zapísaný vo svojom zápisnom liste), môže zadávať odkazy, 

ktoré sú adresné vybraným študentom, prípadne reagovať na existujúci zaevidovaný odkaz. 

Používateľ, ktorí nie je vyučujúcim vybraného predmetu, môže vyučujúcemu daného predmetu zadať 

odkaz, prípadne reagovať na existujúci odkaz.  

1.4 Popis vybraných akcií  

Nakoľko systém má zabezpečiť správnosť údajov a dodržanie definovaných pravidiel, je 

potrebné poznať systém. Cieľom nie je popísať všetky akcie súvisiace s administráciou študijných 

programov, odporúčaných študijných plánov a ani pre zvolené činnosti spísať podrobný postup, ale 

skôr upozorniť na určité závislosti, následnosti a niektoré upozornenia. 

1.4.1 Pridanie bloku výučby 

Blok výučby môže byť priradený do študijného plánu niekoľkými spôsobmi. Od zvoleného 

spôsobu závisí či sa vytvára úplne nový nezávislý blok výučby alebo len vzniká informácia, že je 

zaradený aj pre ďalší študijný program, či vznikajú nové riadky študijného plánu.  

Blok môže vzniknúť: 

- preklopením študijného plánu z predchádzajúceho akademického roku 

- preklopením blokov podprogramu 
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- vytvorením nového bloku pre študijný program 

- pridaním bloku študijnému programu z existujúcich blokov 

- aktualizáciou bloku výučby a priradením ďalšiemu študijnému programu  

- vytvorením nového bloku podprogramu (bez študijného programu) 

- hromadným zaradení blokov podprogramom študijným programom 

1.4.1.1 Preklopenie študijného plánu z predchádzajúceho akademického roku 

Systém preklopí všetky schválené bloky príslušného študijného programu z predchádzajúceho 

akademického roku do preklápaného, pričom sú preklopené len predmety, ktoré sú aktuálne v ponuke 

v akademickom roku, do ktorého preklápame a sú schválené, pričom sa zohľadňuje konanie 

predmetu. 

Systém nevytára nové bloky výučby, len zabezpečí, že dané bloky sú priradené danému 

študijnému programu aj v preklápanom akademickom roku. S preklopením bloku sú vytvorené 

totožné vlastnosti bloku t.j. poznámky, kredit do preklápaného akademického roku. Do preklopených 

blokov sú priradené predmety podľa predchádzajúceho akademického roku, pričom dané predmety 

musia byť v ponuke v preklápanom akademickom roku a musia byť schválené. Ak aktuálne má 

predmet konanie nastavené že sa nekoná (N), tak predmet v študijnom pláne bude mať aktuálnosť 

„!“.  Ak predmet má  nastavené konanie na A a predmet v študijnom pláne predchádzajúci 

akademický rok mal aktuálnosť „!“, tak systém nenastaví konanie do preklápaného roku, ak bola iná 

aktuálnosť („+“,„-“), tak sa zachováva pre preklápaný akademický rok. Vytvorené predmety 

študijného plánu sú priradené do odporúčaných ročníkov podľa predchádzajúceho akademického 

roku. Systém zachováva poradie blokov pre daný študijný program a aj poradie predmetov 

v jednotlivých blokoch. 

1.4.1.2 Preklopenie blokov podprogramu 

Systém preklopí všetky schválené bloky, ktoré sú za daný podprogram a boli zaradené 

ľubovoľnému študijnému programu v predchádzajúcom akademickom roku do preklápaného, pričom 

sú preklopené len predmety, ktoré sú aktuálne v ponuke v akademickom roku, do ktorého preklápame 

a sú schválené, pričom sa zohľadňuje konanie predmetu. 

Systém nevytára nové bloky výučby. Bloky nie sú zaradené študijným programom do 

preklápaného akademického roku. S preklopením bloku sú vytvorené totožné vlastnosti bloku t.j. 

poznámky, kredit do preklápaného akademického roku. Do preklopených blokov sú priradené 

predmety podľa predchádzajúceho akademického roku, pričom dané predmety musia byť v ponuke 

v preklápanom akademickom roku a musia byť schválené. Ak aktuálne má predmet konanie 

nastavené že sa nekoná (N), tak predmet v študijnom pláne bude mať aktuálnosť „!“.  Ak predmet má  

nastavené konanie na A a predmet v študijnom pláne predchádzajúci akademický rok mal aktuálnosť 

„!“, tak systém nenastaví konanie do preklápaného roku, ak bola iná aktuálnosť („+“,„-“), tak sa 

zachováva pre preklápaný akademický rok. Vytvorené predmety študijného plánu sú priradené do 

odporúčaných ročníkov podľa predchádzajúceho akademického roku. Systém zachováva poradie 

predmetov v jednotlivých blokoch. 

1.4.1.3 Vytvorenie nového bloku pre študijný program 

Systém vytvorí nový blok pre zvolený študijný program s vlastnosťami bloku pre akademický 

rok v ktorom je vytváraný. Blok je hneď automaticky priradený študijnému programu v príslušnom 

akademickom roku, pre ktorý je vytváraný študijný plán. Blok je priradený študijnému programu 

s poradím určeným podľa umiestnenia (pred prvý blok, za posledný blok, za zvolený blok). 

1.4.1.4 Pridanie bloku študijnému programu z existujúcich blokov 

1. Pridanie bloku z daného akademického roku od iného študijného programu 
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Systém ponúka všetky bloky výučby zvoleného študijného programu (bez ohľadu, či je daný 

blok schválený) v akademickom roku, v ktorom tvoríme študijný plán t.j. existuje študijný program, 

pre ktorý je daný blok zaradený v študijnom pláne. Systém nevytára nový blok, len priradí zvolený 

blok študijnému programu, do ktorého je pridávaný a do príslušného akademického roku. Systém 

vytvorí vlastnosti daného bloku pre študijný program, do ktorého je pridávaný a do príslušného 

akademického roku. Blok je priradený študijnému programu s poradím určeným podľa umiestnenia 

(pred prvý blok, za posledný blok, za zvolený blok). Do bloku nie sú pridávané predmety, vzhľadom 

k tomu, že v danom akademickom roku už dané predmety sú zaradené do príslušného akademického 

roku. 

 

2. Pridanie bloku z nejakého predchádzajúceho akademického roku 

Systém ponúka všetky bloky výučby zvoleného študijného programu (bez ohľadu, či je daný 

blok schválený) vo zvolenom akademickom roku. Systém nevytára nový blok, len priradí zvolený 

blok študijnému programu, do ktorého je pridávaný a do príslušného akademického roku. Systém 

vytvorí vlastnosti daného bloku pre študijný program, do ktorého je pridávaný a do príslušného 

akademického roku. Blok je priradený študijnému programu s poradím určeným podľa umiestnenia 

(pred prvý blok, za posledný blok, za zvolený blok). Do bloku sú pridávané predmety podľa 

zvoleného akademického roku, pričom dané predmety musia byť v ponuke v akademickom roku do 

ktorého pridávame blok a musia byť schválené. Ak aktuálne má predmet konanie nastavené že sa 

nekoná (N), tak predmet v študijnom pláne bude mať aktuálnosť „!“.  Ak predmet má  nastavené 

konanie na A a predmet v študijnom pláne predchádzajúci akademický rok mal aktuálnosť „!“, tak 

systém nenastaví konanie do preklápaného roku, ak bola iná aktuálnosť („+“,„-“), tak sa zachováva 

pre preklápaný akademický rok. Vytvorené predmety študijného plánu sú priradené do odporúčaných 

ročníkov podľa zvoleného akademického roku. Systém zachováva poradie predmetov v jednotlivých 

blokoch. 

 

3. Pridanie vybraného bloku s vytvorením kópie bloku 

Systém ponúka všetky bloky výučby zvoleného študijného programu (bez ohľadu, či je daný 

blok schválený) vo zvolenom akademickom roku. Systém vytára nový blok, priradí nový blok 

študijnému programu, do ktorého je pridávaný a do príslušného akademického roku. Systém vytvorí 

vlastnosti daného bloku pre študijný program, do ktorého je pridávaný a do príslušného 

akademického roku. Blok je priradený študijnému programu s poradím určeným podľa umiestnenia 

(pred prvý blok, za posledný blok, za zvolený blok). Do bloku sú pridávané predmety podľa 

zvoleného akademického roku, pričom dané predmety musia byť v ponuke v akademickom roku do 

ktorého pridávame blok a musia byť schválené. Ak aktuálne má predmet konanie nastavené že sa 

nekoná (N), tak predmet v študijnom pláne bude mať aktuálnosť „!“.  Ak predmet má  nastavené 

konanie na A a predmet v študijnom pláne predchádzajúci akademický rok mal aktuálnosť „!“, tak 

systém nenastaví konanie do preklápaného roku, ak bola iná aktuálnosť („+“,„-“), tak sa zachováva 

pre preklápaný akademický rok. Vytvorené predmety študijného plánu sú priradené do odporúčaných 

ročníkov podľa zvoleného akademického roku. Systém zachováva poradie predmetov v jednotlivých 

blokoch. 

1.4.1.5 Aktualizácia bloku výučby a priradením ďalšiemu študijnému programu 

Systém nevytára nový blok, len priradí aktualizovaný blok študijnému programu, ktorý bol 

pridaný a do akademického roku v ktorom aktualizujeme blok. Systém vytvorí vlastnosti daného 

bloku pre pridaný študijný program, do príslušného akademického roku. Blok je priradený študijnému 

programu s maximálnym poradím v rámci danej časti, typu výučby pre daný akademický rok pre 

daný študijný program.  Do bloku nie sú pridávané predmety, vzhľadom k tomu, že v danom 

akademickom roku už dané predmety sú zaradené do príslušného akademického roku. 
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1.4.1.6 Vytvorením nového bloku podprogramu (bez študijného programu) 

Systém vytvorí nový blok pre zvolený podprogram s vlastnosťami bloku pre akademický rok 

v ktorom je vytváraný. Ak je blok hneď priradený aj nejakému študijnému programu, tak daný blok 

je priradený zvoleným študijným programom v príslušnom akademickom roku. Blok je priradený 

študijným programom s maximálnym poradím v rámci danej časti, typu výučby pre daný akademický 

rok pre daný študijný program. 

1.4.1.7 Hromadné zaradenie blokov podprogramov študijným programom 

Systém ponúka všetky bloky výučby zvoleného podprogramu (bez ohľadu, či je daný blok 

schválený) v akademickom roku, v ktorom tvoríme študijný plán t.j. existuje študijný program, pre 

ktorý je daný blok zaradený v študijnom pláne, alebo existuje predmet, ktorý je zaradený do daného 

bloku v danom akademickom roku. Systém nevytára nový blok, len priradí zvolený blok študijnému 

programu, do ktorého je pridávaný a do príslušného akademického roku. Systém vytvorí vlastnosti 

daného bloku pre študijný program, do ktorého je pridávaný a do príslušného akademického roku. 

Blok je priradený študijnému programu s maximálnym poradím v rámci danej časti, typu výučby pre 

daný akademický rok pre daný študijný program.   Do bloku nie sú pridávané predmety, vzhľadom 

k tomu, že v danom akademickom roku už dané predmety sú zaradené do príslušného akademického 

roku. 

1.4.2 Aktualizácia bloku výučby s odobratím študijných programov, ktorým 
je priradený 

Systém pre všetky študijné programy, ktoré boli vybrané medzi tie, pre ktoré má byť zaradený 

blok výučby, vytvorí zaradenie daného bloku pre zvolené študijné programy v danom akademickom 

roku. Ak daný blok výučby už bol zaradený v danom akademickom roku študijnému programu, tak 

sa jeho poradie v rámci časti študijného plánu, typu výučby zachováva. Ak je blok pridávaný 

študijnému programu v danom akademickom roku, tak poradie pridávaného bloku je maximálne v 

rámci danej časti študijného plánu, typu výučby daného študijného programu.  

V prípade že je aktualizácia bloku výučby vyvolaná pri tvorbe študijného plánu konkrétnemu 

študijnému programu, tak zo zoznamu študijných programov, ktorým je priradený daný blok výučby 

nie je možné odobrať študijný program, pre ktorý je tvorený študijný plán (blok musí byť priradený 

aspoň jednému študijnému programu). 

V prípade že je aktualizácia bloku výučby vyvolaná pri tvorbe študijného plánu cez bloky 

výučby podprogramov, tak zo zoznamu študijných programov, ktorým je priradený daný blok výučby 

je možné odobrať všetky študijné program, pre ktorý je tvorený študijný plán. Systém zruší priradenie 

daného bloku všetkým študijným programom v danom akademickom roku, blok výučby ostáva 

nezaradený do žiadneho študijného programu v danom akademickom roku. 

V prípade odobratia študijného programu zo zoznamu, ktorým bol blok priradený, systém 

odoberie priradenie daného bloku daným študijným programom (vždy ostáva priradenie iba 

študijným programom, ktoré sú v zozname, ktorým je priradený blok výučby). 

1.4.3 Odobratie bloku výučby pri tvorbe študijného plánu pre konkrétny 
študijný program 

1. Blok je zaradený len pre daný študijný program a len v aktuálnom akademickom roku 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený len pre jeden študijný program a iba v danom akademickom roku. Odobratie znamená 

zrušenie daného bloku výučby" s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku, zruší priradenie daného 

bloku danému študijnému programu a odoberie daný blok výučby. 
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2. Blok je zaradený len pre daný študijný program a bol použitý aj v predchádzajúcich akademických 

rokoch 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený len pre jeden študijný program v danom akademickom roku, ale je používaný aj v 

predchádzajúcich akademických rokoch. Odobratie znamená zrušenie zaradenia daného bloku 

výučby v danom akademickom roku" s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku len v aktuálnom 

akademickom roku, zruší priradenie daného bloku danému študijnému programu v danom 

akademickom roku  (blok výučby neodoberá). 

 

3. Blok je zaradený pre viac študijných programov a len v aktuálnom akademickom roku 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený pre viac študijných programov a iba v danom akademickom roku. Odobratie znamená 

zrušenie zaradenia daného bloku výučby študijnému programu, pre ktorý je tvorený študijný plán. 

Ak ho chcete odobrať všetkým študijným programom, ktorým je priradený, tak zvoľte možnosť 

Aktualizovať blok a odoberte priradenie ostatným študijným programom" s tlačidlami áno/nie a s 

prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém zruší priradenie daného bloku študijnému programu, pre ktorý 

je tvorený študijný plán (blok výučby neodoberá). 

 

4. Blok je zaradený pre viac študijných programov a bol použitý aj v predchádzajúcich akademických 

rokoch 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený pre viac študijných programov a je používaný aj v predchádzajúcich akademických 

rokoch. Odobratie znamená zrušenie zaradenia daného bloku výučby študijnému programu, pre ktorý 

je tvorený študijný plán v danom akademickom roku. Ak ho chcete odobrať všetkým študijným 

programom, ktorým je priradený, tak zvoľte možnosť Aktualizovať blok a odoberte priradenie 

ostatným študijným programom" s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém zruší priradenie daného bloku študijnému programu pre ktorý je 

tvorený len v aktuálnom akademickom roku (blok výučby neodoberá). 

1.4.4 Odobratie bloku výučby pri tvorbe študijného plánu cez bloky 
podprogramov 

1. Blok ešte nie je zaradený do žiadneho študijného programu v žiadnom akademickom roku 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

výučby ešte nie je priradený do žiadneho študijného plánu. Odobratie znamená nenávratné zrušenie 

daného bloku výučby." s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku a odoberie daný blok 

výučby. 

 

2. Blok ešte nie je zaradený do žiadneho študijného programu v danom akademickom roku 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je používaný v predchádzajúcich akademických rokoch. Odobratie znamená odobratie predmetov 

daného bloku výučby v danom akademickom roku" s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom 

nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku len v aktuálnom 

akademickom roku (blok výučby neodoberá). 

 

3. Blok je zaradený do nejakého študijného programu a bol použitý aj v predchádzajúcich 

akademických rokoch 
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Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený do študijných programov v danom akademickom roku, ale je používaný aj v 

predchádzajúcich akademických rokoch. Odobratie znamená zrušenie zaradenia daného bloku 

výučby študijným programom v danom akademickom roku" s tlačidlami áno/nie a s prednastaveným 

tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku len v aktuálnom 

akademickom roku, zruší priradenie daného bloku študijným programom v danom akademickom 

roku  (blok výučby neodoberá). 

 

4. Blok je zaradený do nejakého študijného programu len danom akademickom roku 

Systém vyžiada potvrdenie odobratia označeného bloku vyvolaním dialógu s popisom "Blok 

je zaradený do študijných programov len v danom akademickom roku. Odobratie znamená odobratie 

predmetov daného bloku výučby v danom akademickom roku, zrušenie zaradenia daného bloku 

výučby študijným programom v danom akademickom roku a samotné zrušenie bloku výučby" s 

tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. 

Po potvrdení odobratia systém odoberie predmety danému bloku, zruší priradenie daného 

bloku študijným programom a odoberie daný blok výučby. 
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Splnenie, absolvovanie študijného programu 

Štúdium študenta je určené študijným programom. Splnenie odporúčaného študijného plánu, 

čiže úspešné absolvovanie, je spravidla podmienkou pre študenta, aby mohol absolvovať štátne 

skúšky z daného študijného programu. Štátna skúška je jednou z podmienok na úspešné absolvovanie 

študijného programu. Splnenie odporúčaného študijného plánu môžeme definovať troma základnými 

podmienkami: 

- absolvovanie povinných predmetov,  

- získanie dostačujúceho počtu kreditov za študijnú časť (pre študijné programy III. stupňa aj 

za vedeckú časť alebo ďalšie aktivity),  

- absolvovanie predpísaného počtu kreditov z jednotlivých častí, typu výučby, blokov 

odporúčaného študijného plánu študijného programu štúdia študenta. 

Každú podmienku chápeme ako kontrolu štúdia študenta a každá má byť vyhodnotiteľná 

samostatne.   

1.5 Kontrola absolvovania povinných predmetov 

Podľa vyhlášky o kreditovom štúdium je úspešné absolvovanie povinných predmetov 

študijného programu podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného 

programu. Kontrola vychádza z odporúčaného študijného plánu a zisťuje sa, či študent má 

absolvované dané predmety. Zdôrazňujeme, že sa kontroluje absolvovanie odporúčaného študijného 

plánu, čiže porovnávajúca množina je odporúčaný študijný plán a vyhľadáva sa v zápisných listoch 

študenta. AiS2 umožňuje vykonať kontrolu z dvoch pohľadov na odporúčaný študijný plán. Prvá 

možnosť je podľa odporúčaného študijného plánu zvoleného akademického roku. Systém zisťuje, či 

študent má absolvované všetky povinné predmety odporúčaného študijného plánu daného 

akademického roku. Druhá možnosť je podľa evidenčných ročníkov a akademických rokov 

zápisných listov. Systém zisťuje, či študent má absolvované všetky povinné predmety, ktoré boli 

v odporúčaných študijných plánoch v odporúčanom ročníku v akademickom roku zápisného listu 

príslušného evidenčného ročníka študenta. Znamená to, že ak v akademickom roku 2010/2011 je 

študent v 2. evidenčnom ročníku, tak zo študijného plánu v danom roku sa kontrolujú iba tie povinné 

predmety, ktoré sú odporúčané pre 2. ročník. V akademickom roku 2009/2010 študent bol zapísaný 

do 1. evidenčného ročníka. Z daného akademického roku kontrolujú povinné predmety odporúčaného 

študijného plánu, ktoré sú odporúčané pre 1. ročník. Systém pri kontrole zisťuje, či študent má daný 

predmet zapísaný v niektorom zápisnom liste a či má konečné hodnotenie. Ak študent nemá zapísaný 

a absolvovaný daný predmet, tak sa zisťuje, či nemá absolvovanú nejakú alternatívu daného 

predmetu. Študent nemusí mať absolvovaný predmet z aktuálneho odporúčané študijného plánu, 

môže absolvovať predmet, ktorý je alternujúci k danému predmetu. Ide o prípady, kedy v aktuálnom 

študijnom pláne sú nové predmety a študent v predchádzajúcich rokoch absolvoval iné predmety, 

ktoré boli vlastne nahradené novými. Pri kontrole sa zohľadňuje aj kontrola skupinového predmetu. 

Znamená to, že ak predmet v odporúčaných študijných plánoch je zo skupinového predmetu, tak ak 

študent má absolvovaný aspoň jeden, tak ďalšie neabsolvované z danej skupiny sú považované akoby 

boli absolvované. 

1.6 Kontrola získania kreditov 

Pre každý stupeň štúdia, v závislosti od počtu akademických rokov (štandardná záťaž študenta 

za akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 20 kreditov, pričom existujú študijné 

programy so štandardnou dĺžkou 2, 3 aj 4 roky), je určený potrebný minimálny počet získaných 

kreditov na splnenie odporúčaného študijného plánu. Aby študent mal splnený odporúčaný študijný 

plán, musí mať získaný predpísaný počet kreditov. Do súčtu kreditov sú započítané všetky kredity 

predmetov, z ktorých má študent konečné hodnotenie bez ohľadu na to či boli uznané alebo získané. 
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Pri tejto kontrole sú započítané predmety zo všetkých zápisných listov, ktoré sú potvrdené. V tomto 

prípade predmety nie sú porovnávané z odporúčaným študijným plánom. 

1.7 Predpísaná skladba študijného programu 

Splnenie študijného programu je dané niekoľkými podmienkami, pravidlami, pričom niektoré 

sú spoločné pre viacero študijných programov, ale mnohé sú individuálne. Z daného hľadiska 

môžeme tvrdiť, že každý študijný program má svoje vlastné pravidlá pre jeho splnenie. Súhrn týchto 

pravidiel označujeme pojmom predpísaná skladba študijného programu. Podľa zložitosti študijného 

programu môže existovať viac alebo menej pravidiel. Zároveň jednotlivé pravidlá môžu byť zložené 

alebo základné. Pri kontrole splnenia predpísanej skladbe musia byť splnené všetky pravidlá, čiže 

v zmysle logického výrazu systém vyhodnocuje pravidlá so spojkou „a zároveň“. Delenie predpísanej 

skladby na pravidlá má výhodu v tom, že niektoré pravidla môžu byť spoločné pre viaceré študijné 

programy. 

Predpísaná skladba štúdia sa definuje pre študijný program a jeho odporúčaný študijný plán 

v akademickom roku. V princípe je každé pravidlo logický výraz, ktorý môže byť tvorený z atribútov 

časť študijného plánu, typ výučby, blok výučby a počet kreditov. Základné pravidlo je jedna 

podmienka vytvorená z daných atribútov. Základné pravidlo, ktoré môže byť spoločné pre všetky 

programy na príslušnom stupni štúdia je napr.: za študijnú časť 120 kreditov. Ďalšie základné pravidla 

pre konkrétny študijný program sú napr.: za povinné predmety 40 kreditov, za povinne voliteľné 66 

kreditov, za voliteľné 14 kreditov. Zložené pravidlá sú tvorené základnými pravidlami, pričom sú 

spájané logickými spojkami „a zároveň“, „alebo“ do logického výrazu.  Zložené pravidlo môže byť 

napr.: z bloku I - 40 kreditov a z bloku II – 26 kreditov alebo z bloku III - 40 kreditov a z bloku IV – 

26 kreditov. Zhrnutie daných pravidiel pre študijný program: 

- pravidlo č. 1 - za študijnú časť 120 kreditov, 

- pravidlo č. 2 - za povinné predmety 40 kreditov, 

- pravidlo č. 3 - za povinne voliteľné predmety 66 kreditov, 

- pravidlo č. 4 - z bloku I - 40 kreditov a z bloku II – 26 kreditov alebo z bloku III - 40 kreditov 

a z bloku IV – 26 kreditov, 

- pravidlo č. 5 - za voliteľné predmety 14 kreditov. 

Poradie pravidiel nie je dôležité a ani ich počet. Systém vyhodnocuje splnenie všetkých 

pravidiel, pričom vzniká logická podmienka, ktorú môžeme zapísať nasledovne - zo študijnej časti 

120 kreditov, za povinné predmety 40 kreditov, za povinne voliteľné 66 kreditov a zároveň z bloku 

I - 40 kreditov a z bloku II – 26 kreditov alebo z bloku III - 40 kreditov a z bloku IV – 26 kreditov, 

za voliteľné predmety 14 kreditov (čiarka medzi jednotlivými pravidlami je chápaná ako logická 

spojka „a zároveň“). Kontrola vychádza z definície predpísanej skladby študijného programu 

v príslušnom akademickom roku a zisťuje sa, či predmety, ktoré má študent zapísané a absolvované 

v zápisných listoch štúdia, či má zapísané v takej štruktúre ako je predpísané. Zdôrazňujeme, že sa 

kontrolujú absolvované predmety študenta, čiže množinu tvoria predmety v zápisných listoch 

študenta. Znamená to, že je dôležité kde (do akého typu výučby, bloku) má predmet zapísaný študent  

bez ohľadu na odporúčaný študijný plán. Ak existuje pravidlo, že za voliteľné predmety má mať 

študent získaných 14 kreditov, tak aby bolo splnené, tak študent musí mať v zápisných listoch 

predmety zapísané ako voliteľné. Upozorňujeme, že študent môže mať predmety zapísané v iných 

častiach, blokoch ako je odporúčaný študijný plán. 

Predpísaná skladba študijného programu má najmä význam pri takých študijných 

programoch, kde je možná profilácia študentov (najmä pomocou blokov, čiže vyžadujeme 

absolvovanie nejakého bloku) a hlavne pri viacodborových študijných programoch, kde je dôležité, 

aby študent absolvoval predmety za jednotlivé podprogramy. 

Pri tvorbe odporúčaných študijných plánov je možné k blokom výučby, typu výučby, časti 

študijného plánu definovať vlastnosti. Jeden z atribútov je aj informácia o kredite. Daný údaj má 

informatívny charakter, ktorý je zobrazovaný vo výstupných zostavách a v prehľade kreditov. Daný 
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údaj môžeme považovať aj za základné pravidlo a preto pri tvorbe predpísanej skladby je možné 

využiť aj generovanie pravidiel zo študijného plánu. Ak nejaká vlastnosť má nenulovú informáciu 

o kredite, tak systém analogicky vytvorí základné pravidlo.  

1.8 Komplexná kontrola štúdia 

Komplexnou kontrolou štúdia chápeme zistenie všetkých troch základných podmienok 

z jedného miesta. Znamená to že komplexná kontrola obsahuje kontrolu absolvovania povinných 

predmetov, získania kreditov a aj kontrolu predpísanej skladby študijného programu na jednom 

dialógu. Výsledky jednotlivých kontrol je možné zobraziť v detailnom rozpise, akoby by sme spustili 

samostatne danú kontrolu.   

Dialóg VSES330 – Komplexná kontrola štúdia – obsahuje meno študenta, vybraté 

kontrolované štúdium, zoznam možných kontrol, ktoré je možné spustiť a výsledok jednotlivých 

kontrol. Prípustné kontroly sú: 

1. Získanie kreditov za štúdium min. zvolená hodnota 

2. Absolvovanie povinných predmetov 

3. Splnenie prerekvizít štátnicových predmetov 

4. Splnenie predpísanej skladby 

Kontroly sú všetky predvolené, pričom je možné zobraziť výsledok len zvolených. Systém zobrazuje 

výsledok kontroly vo forme, či je splnená alebo nie. Pre každý výsledok je možné vyvolať detailný 

rozpis príslušnej kontroly. Detail kontroly získania kreditov za štúdium je dialóg VSES127 – Prehľad 

získaných kreditov. Detail kontroly absolvovania povinných predmetov je dialóg VSES133 – 

Kontrola absolvovania povinných predmetov, pričom systém ako predvolenú vyhodnocuje kontrolu 

podľa študijného plánu v akademickom roku v poslednom zápisnom liste študenta. Detail splnenia 

prerekvizít je dialóg VSES131 – Prerekvizity štátnicových predmetov, pričom systém zobrazí 

výsledok všetkých predmetov štátnych skúšok na danom štúdiu. Detail kontroly splnenia predpísanej 

skladby je dialóg VSES331 – Splnenie predpísanej skladby. 

1.9 Predpísaná skladba študijného programu v aplikáciách a dialógoch 

Definovať predpísanú skladbu k študijnému programu je možné v aplikáciách, v ktorých sa 

tvoria odporúčané študijné plány pre jednotlivé akademické roky. Tak ako sa pre každý akademický 

rok definuje odporúčaný plán, tak je možné pre každý akademický rok definovať pravidlá predpísanej 

skladby študijného programu. Kontroly splnenia predpísanej sklady sú ponúkané pri kontrolách 

štúdia študenta, čiže najmä pri administrácia štátnych skúšok, ale aj pri individuálnom prístupe na 

štúdium študenta ako aj pre samotného študenta. 

 

VSST120 – Tvorba odporúčaných študijných plánov cez jednotlivé študijné programy 

Aplikácia umožňuje pre zvolený študijný program tvoriť odporúčaný študijný plán 

a predpísanú skladbu. Záložka Predpísaná skladba slúži na zobrazenie pravidiel pre daný študijný 

program v danom akademickom roku a na ich administráciu. Tvoriť predpísanú skladbu môžu všetci 

používatelia, ktorí môžu tvoriť odporúčaný študijný plán a v tom istom období. 

Vybrané akcie: 

- Pridať základné pravidlo 

- Pridať zložené pravidlo 

- Pridať existujúce pravidlo 

- Aktualizovať pravidlo 

- Odobrať pravidlo 

- Preklopiť predpísanú skladbu 

- Skontrolovať predpísanú skladbu 

- Skontrolovať pravidlo 
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Pridať základné pravidlo 

- nepovinný výber časť študijného plánu, ponúkané sú podľa stupňa študijného programu okrem 

časti štátne skúšky 

- nepovinný výber typ výučby, systém ponúka všetky typy výučbu 

- nepovinný výber bloku výučby, ponúkané sú iba bloky výučby daného študijného programu 

v príslušnom akademickom roku, ponúkané sú jednoznačné bloky vo formáte typ výučby – 

skratka bloku – názov bloku (ak sú v jednom type výučby dva bloky s rovnakým označením 

skratky a názvu, tak systém ich ponúka ako jeden blok výučby), výber zátvoriek je potlačený 

(základné samostatné pravidlo je jednoduchý logický výraz, ktorý nie je možné viac deliť)  

- nepovinná položka kredit, hodnota je kladné číslo 

- nepovinná položka spojka je potlačená (základné samostatné pravidlo je jednoduchý logický 

výraz, daná položka je ponúkaná pri tvorbe zloženého pravidla, ktorý sa postupne skladá 

z viacerých základných pravidiel) 

- systém kontroluje, či je zvolená aspoň jedna položka z časti študijného plánu, typu výučby, bloku 

výučby alebo kreditu 

- systém kontroluje prípad, že je zvolený blok výučby a typ výučby, či zvolený blok je z daného 

typu výučby, systém upozorní na danú situáciu, že zvolený blok nie je zvoleného typu výučby 

a nedovolí uložiť také pravidlo, pravidlo s blokom výučby nemusí byť definované aj s typom 

výučby, nakoľko blok výučby má informáciu o type výučby 

- študijný program, pre ktorý je tvorený odporúčaný študijný plán, je automaticky zaradený medzi 

zvolené programy pravidla, daný študijný program nemôže byť odobratý z daného pravidla 

- medzi študijné programy daného pravidla môže byť priradený ľubovoľný študijný program 

z prípustných, ktoré sú ponúkané ako pri priraďovaní programu k bloku výučbu (podľa 

prístupových práv, študijných odborov), v prípade, že pravidlo obsahuje aj vybraný blok výučby, 

tak systém kontroluje, či daný blok výučby je zaradený aj do študijných plánov zvolených 

programov a nedovolí uložiť také pravidlo 

 

Pridať zložené pravidlo 

- zložené pravidlo je tvorené základnými pravidlami, ktoré sú postupne pridávaná do jedného 

logického výrazu, systém umožňuje pridať, aktualizovať, odobrať jednotlivé základné pravidlá, 

pri vytváraní základného pravidla pre zložené je možné používať aj zátvorky pred alebo za 

blokom a jednotlivé základné pravidlá musia byť oddelené logickou spojkou 

 

Pridať existujúce pravidlo 

- systém umožňuje pridať pravidlo, ktoré je definované pre iný študijný program, prípadne z iného 

akademického roku, systém pre zvolený akademický rok (predvolená je hodnota akademického 

roku, pre ktorý je tvorená predpísaná skladba) a povinne vybratý študijný program zobrazí 

zoznam pravidiel predpísanej skladby, označiť a teda aj pridať je možné iba pravidla, ktoré by 

bolo možné vytvoriť pre daný študijný program, znamená to že nie je možné označiť pravidla, 

ktoré obsahujú časť študijného plánu, ktorú nemá daný študijný program (napr.: študijný program 

I.,II. stupňa nemá vedeckú časť) a tie pravidlá, ktoré obsahujú blok výučby, ktorý v danom roku 

nie je zaradený pre daný študijný program (systém vyhodnocuje, či blok z pravidla určený typom 

výučby, skratkou a názvom, je v študijnom pláne daného študijného programu) 

 

Aktualizovať pravidlo 

- systém umožňuje aktualizovať pravidlo, pričom rozlišuje či ide o jednoduché základné pravidlo 

alebo zložené a podľa toho zvolí príslušný dialóg 

 

Odobrať pravidlo 

- systém umožňuje odobrať jednoduché aj zložené pravidlo, odoberané pravidlo je odoberané len 

pre príslušný akademický rok a len pre daný študijný program 
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Preklopiť predpísanú skladbu 

- systém umožňuje preklopenie pravidiel predpísanej skladby daného študijného programu 

z predchádzajúceho akademického roku, systém zobrazí všetky pravidlá a zistí, či je možné dané 

pravidlo preklopiť (pravidlo, ktoré nie je možné vytvoriť v aktuálnom akademickom roku nie je 

možné preklopiť napr.: ak pravidlo je pre blok výučby I. a daný blok v danom akademickom 

bloku nie je, tak také pravidlo nemôže byť vytvorené preklopením), preklopenie nahrádza 

vytvorenie pravidiel v danom akademickom roku, pravidlá sú preklápané tak ako boli definované 

pre všetky študijné programy, pre ktoré bolo určené a je možné také vytvoriť 

- preklopenie je možné vyvolať opakovane, preto systém vždy vyzve na potvrdenie akcie 

preklopenia, systém pri preklápaných pravidlách zobrazuje pre ktoré študijné programy je dané 

pravidlo a či v danom akademickom roku už existuje také pravidlo pre daný študijný program 

 

Skontrolovať predpísanú skladbu 

- kontrola definovanej predpísanej sklady je overenie, či sa jedná o logický výraz a či je to 

vyhodnotiteľné, čiže či sa bude dať zistiť, či študent má splnenú predpísanú skladbu, systém 

nevie rozhodnúť správnosť obsahovej stránky pravidiel, výraz je vyhodnotiteľný ak sú správne 

použité spojky a zátvorky v zložených pravidlách, čiže ak za každé základné pravidlo si 

dosadíme pravdivú hodnotu, či aj celé pravidlo bude mať pravdivú hodnotu 

 

Skontrolovať pravidlo 

- kontrolovať logickú správnosť je možné aj pre jednotlivé pravidlá predpísanej skladby 

 

VSST130 – Tvorba odporúčaných študijných plánov cez podprogramy študijných programov 

Aplikácia umožňuje pre zvolený podprogram tvoriť odporúčaný študijný plán študijným 

programom a predpísanú skladbu. Záložka Predpísaná skladba slúži na zobrazenie pravidiel 

študijných programov podprogramu v danom akademickom roku a na ich administráciu. Tvoriť 

predpísanú skladbu môžu všetci používatelia, ktorí môžu tvoriť odporúčaný študijný plán a v tom 

istom období. V danom prípade si treba uvedomiť, že nemáme zobrazený konkrétny študijný 

program, ale podprogram, ktorý reprezentuje niekoľko študijných programov. Preto pri každom 

pravidle je zoznam študijných programov daného podprogramu, ktoré majú zaevidované dané 

pravidlo. Zároveň nie je možné skontrolovať predpísanú skladbu študijného programu (lebo ho 

nemáme zvolený), ale len zvolené pravidlo. 

Vybrané akcie: 

- Pridať základné pravidlo 

- Pridať zložené pravidlo 

- Odobrať pravidlo 

- Preklopiť prepísanú skladbu 

- Skontrolovať pravidlo 

 

Pridať základné, zložené pravidlo 

- pridať pravidlo základné aj zložené má tie isté pravidlá, ako keď pridávame pravidlo 

konkrétnemu študijnému programu, len v tomto prípade musíme určiť ktorým študijným 

programom bude dané pravidlo pridelené, princíp je analogický ako keď vytvoríme blok výučby 

a priradíme ho k študijnému programu, systém ponúka zoznam študijných programov 

podprogramu, ktorým môže byť pravidlo pridané, pričom musí byť zvolený aspoň jeden študijný 

program 

- v nepovinnom výberu bloku výučby sú ponúkané všetky bloky výučby príslušného podprogramu 

(pravidlo je možné vytvoriť len z blokov príslušného podprogramu) 

 

Aktualizovať pravidlo 
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- aktualizovať pravidlo znamená upraviť samotné pravidlo, alebo upraviť množinu študijných 

programov, ktoré majú dané pravidlo v danom akademickom roku, znamená to, že pridať 

existujúce pravidlo ďalšiemu študijnému programu znamená aktualizovať dané pravidlo a vybrať 

ďalší študijný program, podobne keď odoberieme študijný program zo zoznamu študijných 

programov pravidla, znamená to odobratie daného pravidla pre daný študijný program 

 

Odobrať pravidlo 

- v danom prípade odobratie pravidla znamená zrušenie pravidla, pre všetky študijné programy, 

ktoré ho majú v príslušnom akademickom roku (všetky študijné programy podprogramu, ktoré 

majú presne dané pravidlo čo sa týka jeho atribútov) 

 

Preklopiť predpísanú skladbu 

- systém umožňuje preklopenie pravidiel predpísanej skladby študijných programov daného 

podprogramu z predchádzajúceho akademického roku, systém zobrazí všetky pravidlá, ktoré 

nedefinujú blok výučby a tie, ktorých blok výučby je daného podprogramu a zistí, či je možné 

dané pravidlo preklopiť (pravidlo, ktoré nie je možné vytvoriť v aktuálnom akademickom roku 

nie je možné preklopiť napr.: ak pravidlo je pre blok výučby I. a daný blok v danom 

akademickom bloku nie je, tak také pravidlo nemôže byť vytvorené preklopením), preklopenie 

nahrádza vytvorenie pravidiel v danom akademickom roku, pravidlá sú preklápané tak ako boli 

definované pre všetky študijné programy, pre ktoré bolo určené a je možné také vytvoriť,  

- preklopenie je možné vyvolať opakovane, preto systém vždy vyzve na potvrdenie akcie 

preklopenia, systém pri preklápaných pravidlách zobrazuje pre ktoré študijné programy je dané 

pravidlo a či v danom akademickom roku už existuje také pravidlo 

 

VSST168 – Schvaľovanie študijných plánov, predpísaná skladba  

Aplikácia slúži primárne na hromadné schvaľovanie odporúčaných študijných plánov, ale 

zároveň je to prehľad všetkých študijných programov v príslušnom akademickom roku a či vôbec 

majú vytvorený študijný plán. Keďže je to komplexný prehľad študijných programov, tak je aplikácia 

rozšírená o záložku Administrácia predpísanej skladby. Hlavnou úlohou je opäť prehľad študijných 

programov a či vôbec majú definované nejaké pravidlá pre predpísanú skladbu s možnosťou zobraziť 

si dané pravidlá. Zároveň je tu možnosť administrovať dané pravidlá. 

Administráciu predpísanej skladby v tejto aplikácií je určená pre používateľa s rolou 26 - 

administrátor študijných plánov, ktorý môže hromadne skontrolovať existenciu predpísanej skladby 

a aj ju centrálne evidovať. Administráciu môžeme vykonať z dvoch pohľadov. Prvý je cez študijné 

programy a ich pravidlá a druhý pohľad je cez pravidlá a ktoré študijné programy majú dané pravidlo. 

Dané pohľady zodpovedajú tvorbe odporúčaných študijných plánov, ktoré je možné robiť pre 

jednotlivé študijné programy alebo pre skupinu programov cez podprogramy. Existujú pravidla, ktoré 

sú spoločné pre veľké skupiny študijných programov, napr.: 180 kreditov za študijnú časť je pravidlo 

skoro pre všetky študijné programy I. stupňa. Daná záložke je rozdelená na dve časti – Pravidlá 

študijných programov, Študijné programy pravidiel.  

V prvej časti sú zobrazované študijné programy a počet pravidiel daného študijného 

programu, s možnosťou zobraziť jednotlivé pravidlá zvoleného študijného programu a upraviť ich. 

Zobrazené študijné programy je možné filtrovať vo zvolenom akademickom roku podľa atribútov 

študijného programu – typ, druh, forma, stupeň štúdia,, študijný program, podprogram. Pre zvolený 

študijný program systém zobrazuje pravidlá predpísanej skladby, ktoré je možné administrovať 

presne tak isto, ako v aplikácií VSST120 – Tvorba odporúčaných študijných plánov cez jednotlivé 

študijné programy.  

Druhá časť zobrazuje definované pravidlá, s možnosťou zobraziť si ktoré, študijné programy 

majú dané pravidlo a upraviť ich. Zobrazené pravidla je možné vo zvolenom akademickom roku 

filtrovať podľa obsahu pravidla (napr.: pravidlá obsahujúce 120 alebo blok Spoločný základ). Pre 

zvolené pravidlo systém zobrazujem zoznam študijných programov, ktoré majú v danom 
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akademickom roku dané pravidlo. Zvolené pravidlo je možné administrovať presne tak isto, ako  

v aplikácií VSST130 – Tvorba odporúčaných študijných plánov cez podprogramy študijných 

programov.  

 

VSES118 – Prehľad študentov, individuálny prístup ... 

Aplikácia slúži na individuálny prístup na študenta s možnosťou riadiť jeho štúdium. 

K riadeniu štúdia patrí aj jeho kontrola. Akcia Štúdium je rozdelená na niekoľko akcií, z ktorých 

jedna je aj Kontrola. Daná položka je rozdelená na časti – Absolvovanie povinných predmetov, Počet 

neúspešných zápisov predmetov, Absolvovanie predmetov, Získanie kreditov, prehľad hodnotení, 

Splnenie predpísanej skladby, Komplexná kontrola štúdia.     

K štúdiu patri aj časť štátne skúšky, ktoré sú riadené cez dialóg VSES124 – Štátne skúšky. 

Okrem iných akcií, ktoré patria k administrácií štátnych skúšok, v súvislosti s predpísanou skladbou 

je dôležitá položka Kontrola, ktorá je rozdelená na základné kontroly – Získanie kreditov, prehľad 

hodnotení, Absolvovanie povinných predmetov, Splnenie predpísanej skladby, Kontrola prerekvizít.  

 

VSES145 – Evidencia termínov štátnych skúšok, komisií na termíne, hodnotenie 

Aplikácia slúži na komplexnú administráciu štátnych skúšok od vypísania termínu, až po 

nastavenie ukončenia štúdia. Predpísaná skladba štúdia má význam v tejto časti v súvislosti 

s kontrolou štúdia. Administrátor štúdia má možnosť prekontrolovať prihlásených študentov na 

termín štátnej skúšky a rozhodnúť, či budú pripustení na štátne skúšky. Akcia Kontrola je rozdelená 

do niekoľkých položiek - Získanie kreditov, prehľad hodnotení, Absolvovanie povinných predmetov, 

Splnenie predpísanej skladby, Komplexná kontrola štúdia, Kontrola prerekvizít, Vyhodnotiť 

prerekvizity. 

 

VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky 

Aplikácia slúži na riadenie štúdia z pohľadu samotného študenta. Študent má možnosť 

kontrolovať si svoje vlastné štúdium. K dispozícií má všetky kontroly štúdia ako administrátor štúdia. 

Pre zvolené štúdium má k dispozícií akciu Kontrola, ktorá je rozdelená na časti – Získanie kreditov, 

prehľad hodnotení, Absolvovanie povinných predmetov, Splnenie predpísanej skladby, Komplexná 

kontrola štúdia, Kontrola prerekvizít, Vyhodnotiť prerekvizity. 

1.10 Popis vybraných akcií  

Nakoľko systém má zabezpečiť správnosť údajov a dodržanie definovaných pravidiel, je 

potrebné poznať systém. Cieľom nie je popísať všetky akcie súvisiace s administráciou predpísanej 

skladby študijného programu a ani pre zvolené činnosti spísať podrobný postup, ale skôr upozorniť 

na určité závislosti, následnosti a niektoré upozornenia. 

1.10.1 Pridanie pravidla  

Každé vytvárané pravidlo, aby malo zmysel, musí mať zvolenú aspoň jednu položka z časti 

študijného plánu, typu výučby, bloku výučby alebo kreditu. Mnohé pravidlá môžu byť spoločné pre 

viacero študijných programov a nemusia mať spoločný podprogram. Príkladom je, že na I. stupni 

štúdia musí študent získať 180 kreditov (spolu za študijnú časť a aj za predmety štátnych skúšok). 

Takéto pravidlo má zadefinovaný len kredit a môže byť priradené všetkým študijným programom, 

kde má študent získať toľko kreditov. Systém ponúka na výber študijné programy, pre ktoré môže 

daný používateľ tvoriť odporúčané študijné plány (tak ako pri definovaní študijných programov bloku 

výučby). Samozrejme, že keď používateľ môže tvoriť študijné plány len pre napr.:4 študijné 

programy, tak aj spoločné pravidlo môže vytvoriť len pre 4 študijné programy. Takéto pravidlá 

odporúčame tvoriť administrátorom študijných plánov (rola 26). V prípade, že tvorím pravidlá za 

podprogramy, tak systém ponúka len študijné programy daného podprogramu (tak isto ako aj pri 

bloku výučby). Spoločné pravidlá pre veľké skupiny programov je vhodné tvoriť buď popri tvorbe 
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pravidiel niektorého študijného programu alebo pri administrácii predpísanej skladby študijných 

programov (VSST168).  

1.10.2 Odobratie pravidla pri tvorbe študijného plánu pre konkrétny študijný 
program 

Pri odoberaní pravidla môžu nastať dve situácie: 

- pravidlo je zaradené len pre daný študijný program - systém zruší priradenie daného pravidla  

danému študijnému programu a odoberie dané pravidlo, 

- pravidlo je zaradené pre viac študijných programov - Systém vyžiada potvrdenie odobratia 

označeného pravidla vyvolaním dialógu s popisom "Pravidlo je zaradené pre viac študijných 

programov. Odobratie znamená zrušenie zaradenia daného pravidla študijnému programu, pre ktorý 

je predpísaná skladba. Ak ho chcete odobrať všetkým študijným programom, ktorým je priradené, 

tak zvoľte možnosť Aktualizovať pravidlo a odoberte priradenie ostatným študijným programom" s 

tlačidlami áno/nie a s prednastaveným tlačidlom nie. Po potvrdení odobratia systém zruší priradenie 

daného pravidla študijnému programu, pre ktorý je tvorený študijný plán (pravidlo neodoberá). 

1.10.3 Odobratie pravidla pri tvorbe študijného plánu cez bloky podprogramov 

Odobratie znamená zrušenie zaradenia daného bloku výučby študijným programom v danom 

akademickom roku a samotné zrušenie pravidla. Systém odoberie zruší priradenie daného pravidla 

študijným programom a odoberie dané pravidlo. 

1.10.4 Aktualizácia pravidla s odobratím študijných programov, ktorým je 
priradený 

Systém pre všetky študijné programy, ktoré boli vybrané medzi tie, pre ktoré má byť zaradené 

pravidlo, vytvorí zaradenie daného pravidla pre zvolené študijné programy v danom akademickom 

roku.  

V prípade že je aktualizácia pravidla vyvolaná pri tvorbe študijného plánu konkrétnemu 

študijnému programu, tak zo zoznamu študijných programov, ktorým je priradené pravidlo nie je 

možné odobrať študijný program, pre ktorý je tvorená predpísaná skladba (pravidlo musí byť 

priradené aspoň jednému študijnému programu). 

V prípade že je aktualizácia pravidla vyvolaná pri tvorbe študijného plánu cez bloky výučby 

podprogramov, tak zo zoznamu študijných programov, ktorým je priradené dané pravidlo je možné 

odobrať ľubovoľný študijný program, ale musí byť zvolený aspoň jeden študijný program. V prípade 

odobratia študijného programu zo zoznamu, ktorým bolo pravidlo priraden0, systém odoberie 

priradenie daného pravidla daným študijným programom (vždy ostáva priradenie iba študijným 

programom, ktoré sú v zozname, ktorým je priradené pravidlo). 
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2 Predmet – prerekvizity, texty, otázky predmetu 

Predmet je jedným zo základných údajov akademických informačných systémov. Predmet je 

základnou jednotkou v kreditovom systéme štúdia. Z predmetov sú tvorené odporúčané študijné 

plány študijných programov, študent si vytvára zápisný list, kde si zapisuje predmety, ukončuje 

štúdium absolvovaním štátnicových predmetov a obhajoby záverečnej práce. Predmet je tvorený 

niekoľkými základnými povinnými údajmi a ďalšími voliteľnými. Ponuka predmetov je  tvorená 

v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vytvára samotný predmet so všetkými základnými údajmi 

(skratka, názov, ukončenie, semester, kredit, rozsah, ...). V druhom kroku je možné k existujúcemu 

predmetu doplniť prerekvizity predmetu, texty predmetu k informačnému listu predmetu a otázky 

k štátnicovým predmetom. 
Predmet je tvorený, spravovaný v aplikácií VSST152 – Tvorba ponuky predmetov. Na 

zvolenej fakulte/univerzite, v príslušnom akademickom roku a na vybratom stredisku sú zobrazované 

predmety vyhovujúce filtračným podmienkam. Predmety sú zobrazené v tabuľke ako zoznam, nad 

ktorým je možné vyvolávať jednotlivé akcie (pridať predmet, aktualizovať, odobrať, nastaviť 

konanie, ...). V jednotlivých stĺpcoch sú zobrazené všetky základné informácie, údaje o predmete. 

Vzhľad aplikácie zobrazuje  

Obrázok 1. Filter je naznačený panelom, na ktorom nie sú zobrazené prípustné možné 

podmienky (skratka predmetu, názov, typ predmetu, typ štúdia, ...). Jednotlivé akcie pre zoznam 

predmetov sú naznačené ikonkami B1 – Bn. 

 

 
 

Obrázok 1 - Tvorba ponuky predmetov 

 
Niektoré ďalšie údaje, ktoré sú spravidla voliteľné a majú tú vlastnosť, že jeden  predmet ich 

môže mať viac, sú v stĺpci znázornené informáciou o ich existencii. Existencia prerekvizity pre 

príslušný predmet je znázornená príslušným typom v stĺpci Prerekvizity (P, V, A). Existencia textu 

informačného listu je znázornená v stĺpci Texty príslušným kódom zaevidovaného textu a počtom 

v jazykových mutáciách (napr. P(1), C(1)). Existencia otázok k štátnicovému predmetu je znázornená 

v stĺpci Počet, kde sa uvádza počet platných (aktuálnych) otázok. Evidencia daných údajov je tvorená 

až po vytvorení predmetov a spravidla je to v nárazových obdobiach. V určitých etapách je dôležité 

mať možnosť rýchlym spôsobom skontrolovať dané údaje, najmä čo sa týka nadefinovaných 

 custom Tv orba ponuky predmetov

Tv orba ponuky predmetov

Filter

Zoznam predmetov

Fakulta/Univerzita PF UPJŠ - Prírodovedecká fakulta

Z

B1 Bn Zobraziť prerekvizity, texty, štátnicové otázky

Akademický rok 2014/2015

Z

Z

Zabezpečuje ÚMV - Ústav matematických vied Z
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prerekvizít a všetkých textov informačného listu predmetu. Ak sa používateľ rozhodne evidovať dané údaje, tak 

sa spravidla zameriava iba na dané údaje (z druhej strany, keď používateľ tvorí ponuku predmetov, tak 

nepotrebuje pracovať s textami predmetov, prerekvizitami, ...). Z daného hľadiska je možné pre tieto prípady 

zapnúť panel Prerekvizity, texty, otázky predmetu, ktorý sa zobrazí v pravej časti zoznamu predmetov. Panel 

zoznamu predmetov ostáva nezmenený, len už nie je zobrazovaný na celú šírku aplikácie. Zobrazenie a následné 

potlačenie zobrazenia daného panelu sa vyvolá zvolením ponuky Zobraziť prerekvizity, texty, štátnicové otázky. 

Návrh zobrazenia daného panelu v zozname predmetov zobrazuje  

Obrázok 2. Panel zobrazuje zaevidované údaje zvoleného predmetu zo zoznamu predmetov. 

Šírku daného panelu je možné upravovať na úkor panelu zobrazujúceho zoznam predmetov. 

 

 
 

Obrázok 2 - Prerekvizity predmetu, texty informačného listu 

 
Panel Prerekvizity, texty, otázky predmetu sa zobrazuje v dvoch variantoch podľa typu predmetu, pre ktorý sú 

zobrazované dané údaje. Vždy sa zobrazuje časť Prerekvizity. V textovom poli sa zobrazujú zaevidované 

prerekvizity (typ a reťazec prerekvizity). Pre daný predmet je možné vyvolať akciu Aktualizovať prerekvizity 

(VSST164 - Prerekvizity). Ak zobrazovaný predmet je typu B – bežný predmet, Z – záverečná práca, tak je to 

prvý variant, kde zvyšok panelu zobrazuje časť Texty informačného listu. V textovom poli sú zobrazené všetky 

typy možných textov, pre ktoré je zaevidovaný text a aj v príslušnej jazykovej mutácií (typ textu a samotný text 

v zaevidovaných jazykoch). Znamená to, že na jeden pohľad je možné skontrolovať všetky zaevidované texty. 

Pre daný predmet je možné vyvolať akciu Aktualizovať texty informačného listu. Ak zobrazovaný predmet je 

typu S – predmet štátnej skúšky, O – štátna skúška, obhajoba, tak je to druhý variant. Druhá časť Obsahová 

náplň v textovom poli zobrazuje zaevidovaný text predmetu, ktorý je typu ON - obsahová náplň. Pre daný 

predmet je možné vyvolať akciu Aktualizovať obsahovú náplň. Tretia časť Otázky zobrazuje zoznam 

zaevidovaných otázok daného štátnicového predmetu. Pre daný zoznam je možné vyvolať akciu Pridať otázku, 

Aktualizovať otázku (VSST206 – Pridanie/Aktualizácia otázky štátnicového predmetu), Odobrať otázku, Export 

(otázok do excelu). Návrh zobrazenia druhého variantu daného panelu zobrazuje  

Obrázok 3. Zobrazenie príslušného variantu sa vykonáva automaticky podľa výberu predmetu 

v zozname predmetov.  

 custom Tv orba ponuky predmetov

Zoznam predmetov

Zoznam predmetov Prerekvizity

Texty informačného listu

Podmieňujúce: ÚMV/ALG1a/00

A

Cieľ - Prehĺbiť, rozšíriť vedomosti študentov o sústavách lineárnych 

rovníc, o základných vlastnostiach geometrických útvarov a o ich 

vzájomných vzťahoch. Rozvíjať abstraktné myslenie študentov. 

Stručná osnova - Vektorové priestory, podpriestory.

A

B1 Bn
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Obrázok 3 - Prerekvizity, obsahová náplň, otázky štátnicového predmetu 

 

Informačný list predmetu obsahuje niekoľko položiek, ktoré sú textového charakteru 

(priebežné hodnotenie, podmienky na absolvovanie predmetu, záverečné hodnotenie, ...). Dokonca 

na niektorých fakultách si evidujú niekoľko ďalších textových položiek. Každá položka môže byť 

zaevidovaná aj v jazykovej mutácií. Keďže sa dané údaje evidujú nárazovo a je tých textov pre každý 

predmet niekoľko, tak cieľom je ponúknuť možnosť ako ich najjednoduchšie a najrýchlejšie 

zaevidovať. Návrh vzhľadu dialógu na evidovanie textov predmetu znázorňuje Obrázok 4.  

 

 
 

Obrázok 4 - Texty predmetu pre informačný list 

 custom Tv orba ponuky predmetov

Prerekv izity, texty, otázky predmetu

Prerekvizity

Obsahová náplň

Otázky

Podmieňujúce: ÚMV/ALG1a/00

A

1. Bezprefixové kódovanie, Kraftova-McMillanova nerovnosť.         

2. Huffmanovo optimálne kódovanie.

A

P A O E

 ui Informačný list predmetu, texty predmetov

Informačný list predmetu, texty predmetov

OK X

Kód ÚMV/ALG1a/01 Názov Algebra I.

Cieľ

Prehĺbiť a rozšíriť vedomosti študentov o sústavách lineárnych rovníc, o základných vlastnostiach 

geometrických útvarov a o ich vzájomných vzťahoch. Rozvíjať abstraktné myslenie študentov.

SK

Text v jazyku EN - anglický -

To obtain a deeper knowledge on vector spaces, systems of l inear equations and affine spaces.

Text v jazyku HU - maďarský +

Stručná osnova predmetu SK

Vektorové priestory, podpriestory. Báza, dimenzia, charakterizácia n-rozmerných vektorových 

priestorov. Hodnosť matice, Frobeniova veta. Homogénne sústavy lineárnych rovníc, fundamentálny 

systém riešení. Afinné priestory, podpriestory a ich vzájomná poloh

Text v jazyku EN - anglický +

Literatúra SK

Text v jazyku EN - anglický +
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Pre zvolený predmet dialóg formulárovým spôsobom zobrazuje všetky možné texty, ktoré sú 

prípustné pre evidovanie. Dialóg ponúka všetky platné typy z číselníka typov textu predmetu 

(SCSTTYPTEXTU) a typy, ktoré sú pre daný predmet zaevidované (v prípade, že predmet má 

zaevidovaný text pre taký typ, ktorý už nie je aktuálny). Pre každý typ textu je sprístupnená textová 

plocha, pre zaevidovanie textu v jazyku inštalácie (SK). Pre každý typ textu je možné pridať ďalšiu 

textovú plochu vo vybratom jazyku (naznačené tlačidlom „+“). Znamená to, že pre jeden typ textu je 

možné priamo uložiť texty vo viacerých jazykoch. Dialóg zobrazuje všetky typy textu v jazyku 

inštalácie bez ohľadu nato, či daný typ textu je pre daný predmet uložený a zaevidované uložené texty 

v jazykových mutáciách. Znamená to, že dialóg je dynamicky vyskladaný a zobrazuje všetky texty, 

ktoré je možné zaevidovať a texty, ktoré sú už uložené na jednom dialógu. Zmazanie príslušného 

textu v jazyku inštalácie znamená zmazanie textu v príslušnej textovej ploche. Zmazať text 

v jazykovej mutácií znamená odobrať textovú plochu v jazykovej mutácií (naznačené tlačidlom „-“). 

Pri potvrdení dialógu sa uložia všetky neprázdne položky v jazyku inštalácie (znamená to, že nemusia 

byť vyplnené všetky položky) a texty z jazykových textových častí (znamená to, že ak je pridaná 

jazyková mutácia textu, tak musí byť neprázdna). Dialóg je vyvolávaný z panelu Prerekvizity, texty, 

otázky predmetu akciou aktualizovať texty informačného listu (zobrazené sú všetky platné typy 

textov okrem typu ON – obsahová náplň) a akciou Aktualizovať obsahovú náplň (zobrazovaný je typ 

textu ON – obsahová náplň, bez ohľadu na platnosť danej položky).  
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