
 

© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017 

 

 

 

 

 

Procesná schéma č. 3 

 

Monitoring splnenia 

požiadaviek na štátne skúšky 

 



 

 

 

Obsah 

 

1 Štátne skúšky .......................................................................................................................... 1 

1.1 Číselníky pre štátne skúšky ......................................................................................................................... 1 
1.1.1 Štátna skúška na fakulte/univerzite ........................................................................................................................... 2 

1.2 Termín štátnej skúšky ................................................................................................................................. 3 
1.2.1 Komisia štátnej skúšky ............................................................................................................................................ 4 

1.3 Prihlásenie na predmet štátnej skúšky ......................................................................................................... 4 
1.3.1 Prihlásenie študenta ................................................................................................................................................. 5 
1.3.2 Individuálne prihlásenie ........................................................................................................................................... 8 
1.3.3 Hromadné prihlásenie ............................................................................................................................................ 10 
1.3.4 Vytvorenie harmonogramu .................................................................................................................................... 11 
1.3.5 Vytvorenie harmonogramu komisie........................................................................................................................ 12 

1.4 Zápis zo štátnych skúšok ...........................................................................................................................12 

1.5 Splnenie, absolvovanie študijného programu ..............................................................................................14 
1.5.1 Kontrola absolvovania povinných predmetov ......................................................................................................... 14 
1.5.2 Kontrola získania kreditov ..................................................................................................................................... 15 
1.5.3 Predpísaná skladba študijného programu ................................................................................................................ 15 
1.5.4 Komplexná kontrola štúdia .................................................................................................................................... 16 
1.5.5 Predpísaná skladba študijného programu v aplikáciách a dialógoch ......................................................................... 16 

  



 

Štátne skúšky 

Akademický informačný systém AiS2  1 

1 Štátne skúšky 

Štátne skúšky, vzhľadom na svoju dôležitosť v rámci štúdia študenta, sú samostatnou 

súčasťou subsystému evidencia štúdia. Komplexná administrácia štátnych skúšok je v danej časti, 

ale mnohé činnosti sú rozdelené aj pre jednotlivých typov používateľov do ďalších aplikácií. Do 

procesu štátnych skúšok okrem administrátora štátnych skúšok (38) môže vstupovať na niektoré 

činnosti študent, administrátor štúdia (36), administrátor predmetov štátnych skúšok na stredisku 

(69), člen štátnicovej komisie (56).  

1.1 Číselníky pre štátne skúšky  

Aby bolo možné vypísať (zaevidovať) termín štátnej skúšky, je potrebné mať nadefinované 

číselníky potrebné pre administráciu štátnych skúšok. V AiS2 je niekoľko používateľských 

číselníkov (za obsah je zodpovedná VŠ) a niekoľko číselníkov zodpovedného riešiteľa, ktoré sú 

priamo využívané v štátnych skúškach. 

 

Typ štátnej skúšky – BŠS – Bakalárska štátna skúška, MŠS – Magisterská štátna skúška, DŠS – 

Dizertačná štátna skúška, IŠS – Inžinierska štátna skúška, ... 

Používateľský číselník, ktorý určuje aký typ termínu štátnej skúšky je možné zaevidovať. Na 

základe typu štátnej skúšky je možné filtrovať termíny. Číselník slúži na parametrizáciu štátnej 

skúšky na fakulte/univerzite. 

 

Typ osoby štátnej skúšky – Predseda komisie, Podpredseda komisie, Tajomník komisie, Člen 

komisie, Zapisovateľ komisie, ... 

AiS2 číselník, ktorý určuje aký typ osoby je možné zaevidovať do komisie na termíne štátnej 

skúšky. Presný popis hodnoty číselníka je zároveň použitý na dokumenty z danej časti, čiže názov 

položky na dokumente nie je súčasťou generovaného dokumentu, ale popis zobrazovanej položky je 

preberaný z názvu položky (napr.: na zápise o štátnych skúškach je použitý popis Člen komisie). 

Upozorňujeme, že na dokumentoch, kde sa zobrazuje komisia, tak sú použité typy, ktoré sú 

zaevidované pri osobách komisie v poradí, ako je identifikátor položky číselníka. Ďalej 

upozorňujeme, že na dokumentoch sa nezobrazujú osoby typu zapisovateľ a teda ani daný typ 

osoby. 

 

Druh signovania štátnej skúšky 

Číselník AiS2 pričom v tejto chvíli podporujeme dva druhy schválenia - dekan, rektor. Druh 

signovania určuje osobu/množinu osôb, ktoré môžu byť schvaľovateľmi zápisu štátnej skúšky. Oba 

druhy signovania  závisia od druhu funkcie osoby. Pri druhu schválenia dekan, zápis štátnej skúšky 

podpisuje osoba, ktorá na fakulte, kde je vypísaný termín štátnej skúšky, má zaevidovanú funkciu, 

ktorá zodpovedá druhu funkcie dekan (20 - dekan) v príslušnom termíne štátnej skúšky (v období 

termínu štátnej skúšky bola daná osoba dekanom). Znamená to, že systém v príslušnom 

akademickom roku termínu štátnej skúšky vyhľadá osobu, ktorá mala funkciu, ktorá zodpovedala 

druhu dekan. Pri druhu schválenia rektor, zápis štátnej skúšky podpisuje osoba, ktorá má na 

univerzite/vysokej škole zaevidovanú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie rektor (19 - rektor) 

v príslušnom termíne štátnej skúšky. Upozorňujeme, že pri zmene dekana, rektora je lepšie 

ukončovať funkciu ako ju odoberať, aby bola zachovaná história. 

 

Typ signovania štátnej skúšky – dekan, rektor, ... 

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

na dokumente zápis o štátnych skúškach - celkový výsledok štúdia. Daný popis položky je 

zobrazovaný na konci dokumentu pod miestom, ktoré je určené na podpis. V prípade, že je chcený 
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stav, aby pri popise typu signovania bola zobrazená aj príslušná osoba, je potrebné daný typ 

signovania naviazať na druh signovania. Daným typom signovania je možné dosiahnuť, aby na 

dokumente bolo pri osobe napísané napr.: dekan, dekanka, dekan fakulty a pod. 

 

Typy prílohy štátnej skúšky – Výpis výsledkov štúdia, Výsledok originality, Licenčná zmluva, ... 

Používateľský číselník, ktorý určuje aký typ prílohy má byť súčasťou zápisu o štátnych skúškach. 

Číselník slúži na parametrizáciu typu štátnej skúšky na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty 

číselníka je zároveň použitý na dokumenty zápis o štátnych skúškach, zápis o študentovi a štúdiu.  

1.1.1 Štátna skúška na fakulte/univerzite 

Vzhľadom na rozdiely v štátnych skúšok na jednotlivých inštaláciách a možných rozdielov 

aj v rámci fakúlt jednej univerzity je potrebné definovať vlastnosti štátnej skúšky na 

fakulte/univerzite. Parametrizovať štátnu skúšku znamená určiť, ktorý typ štátnej skúšky je 

prípustný na príslušnej fakulte a s akými vlastnosťami. Kombináciou číselníkov a doplnením 

ďalších atribútov vzniká typ štátnej skúšky na fakulte. Parametrizácia sa vykonáva v aplikácií na 

administráciu štátnych skúšok. 

Pri vypísaní (zaevidovaní) termínu štátnej skúšky je možné zaevidovať iba taký typ štátnej 

skúšky, ktorý je nadefinovaný pri parametrizácií na príslušnej fakulte/univerzite. Proces 

parametrizácie znamená definovať pre typ štátnej skúšky ďalšie vlastnosti a dajú sa zhrnúť do 

nasledujúcich oblastí: 

- výber typu štátnej skúšky, stupňa, typu štúdia,  

- definovanie signovania štátnej skúšky pre daný typ, 

- výber a nastavenie prípustných príloh štátnej skúšky pre daný typ. 

 

Typu štátnej skúšky, stupeň, typ štúdia 

Pre zvolený typ štátnej skúšky je možné na fakulte/univerzite určiť aj pre aký stupeň a typ štúdia je 

určený daný typ štátnej skúšky. Existujú prípady, kedy ten istý typ štátnej skúšky napr.: magisterská 

štátna skúška, je určená na jednej fakulte pre II. stupeň štúdia a na inej pre spojený I.,II. stupeň. 

Podobne aj rôzne typy štúdia môžu zodpovedať tomu istému typu štátnej skúšky (bakalárska štátna 

skúška aj na jednej fakulte môže byť pre jednoodborové a aj pre medziodborové štúdium). Ak je 

určený stupeň a typ štúdia, tak pri vypisovaní termínu štátnej skúšky bude možné určiť študijné 

programy termínu štátnej skúšky, ktoré zodpovedajú zvolenému stupňu a typu štúdia. Ak pre termín 

nebudú určené študijné programy, tak na príslušný termín sa bude môcť prihlásiť študent, ktorého 

študijný program štúdia ma príslušný stupeň, typ štúdia. Dané nastavenie je nepovinné, ale určením 

stupňa štúdia môže zabezpečiť aby sa na bakalársku štátnu skúšku neprihlasovali študenti 

magisterského štúdia, aby na bakalársku štátnu skúšku jednoodborového štúdia neprihlasovali 

študenti medziodborového štúdia a pod. 

 

Signovanie typu štátnej skúšky 

Kombináciou číselníka typov štátnych skúšok a typov signovania je určenie akým spôsobom sú 

signované zápisy zo štátnych skúšok pre príslušný typ. Danou kombináciou je možné vytvoriť 

situáciu, že na PF UPJŠ je možné zaevidovať termín bakalárskej štátnej skúšky signovaný dekanom 

fakulty (t.j. zápis podpisuje príslušný dekan a vo výstupnej zostave je na mieste podpisu pripísané 

dekan fakulty a súčasne je tam zobrazená osoba, ktorá má v systéme v danom období termínu 

funkciu dekana) a zároveň na PF UPJŠ je možné zaevidovať termín dizertačnej štátnej skúšky 

signovaný rektorom univerzity (t.j. zápis podpisuje príslušný rektor a vo výstupnej zostave je na 

mieste podpisu pripísané rektor univerzity/vysokej školy mieste podpisu pripísané dekan fakulty 

a súčasne je tam zobrazená osoba, ktorá má v systéme v danom období termínu funkciu rektora). 

Systém môže na dokumenty vpísať aj príslušnú osobu, ktorá by v danom čase mala signovať daný 

dokument.  
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Prílohy typu štátnej skúšky 

Kombináciou číselníka typov štátnych skúšok a typov príloh je určené, aké prílohy budú 

zobrazované na zápisoch zo štátnych skúšok. Priradením prílohy k typu definujeme aj poradie 

príslušnej prílohy (určuje v akom poradí sú zobrazované prílohy na zápise) 

 

Daným spôsobom vytvárame metadáta pre termíny štátnej skúšky, ktoré môžu vznikať. 

Upozorňujeme, že vytvárame kombináciu číselníkových položiek, ktoré sú na príslušnej fakulte 

prípustné pre použitie. Ak niektorú položku nechceme používať, tak ju odstránime z daného typu 

štátnej skúšky t.j. napr.: ak príloha výpis výsledkov štúdia nemá byť súčasťou zápisu, tak danú 

položku odstránime pre daný typ. Ak chceme aby sme ani nemohli pridať takú prílohu pre typ 

štátnej skúšky, tak ukončíme platnosť danej číselníkovej položky v správe číselníkov. Ak ukončím 

položke platnosť, ale daná položka bola použitá pre nejaký typ štátnej skúšky, tak sa požíva 

s danými vlastnosťami. 

1.2 Termín štátnej skúšky 

Termín  štátnej skúšky (ďalej termín) je obdobie (spravidla niekoľkodňové, ale termín môže 

byť aj jednodňový), počas ktorého prebieha obhajoba záverečných prác a skúšanie štátnicových 

predmetov. Definovať termín znamená určiť niekoľko povinných atribútov a možnosť určiť 

niekoľko ďalších vlastností.  

Termín sa vždy viaže na akademický rok a fakultu/univerzitu, ktorá riadi štúdium študijného 

programu študentov. Pre možnosť triedenia a filtrácie sa vždy uvádza aj typ štátnej skúšky. Typ 

štátnej skúšky je viazaný na typ štúdia. Systém ponúka iba tie typy štátnych skúšok, ktoré sú 

priradené príslušnej fakulte/univerzite. Povinne je potrebné zaevidovať obdobie t.j. od dátumu, do 

dátumu. Keďže systém je stavaný tak, že ho študent aktívne používa, a teda mal by sa sám 

prihlasovať na termín, je vhodné definovať obdobie od kedy, do kedy sa môžu študenti prihlasovať, 

odhlasovať na daný termín. Obmedzenie obdobia prihlasovania je len pre používateľa s rolou 

študenta, t.j. administrátor štúdia (36), administrátor štátnych skúšok (38) môže prihlasovať 

študenta na termín kedykoľvek. Dátum zverejnenia určuje od akého dátumu študent vo svoje 

aplikácií uvidí svoje zaradenie t.j. pre každý predmet je deň, hodina a komisia zobrazená až po 

danom dátume. Termín môže mať definovanú poznámku.  

Pre termín je možné definovať študijné programy termínu t.j. určiť, študenti ktorých 

študijných programov sa môžu prihlásiť na definovaný termín. Termín môže byť určený pre 

študijné programy, ktoré riadi príslušná fakulta/univerzita termínu a pre študijné programy, ktoré sú 

naviazané na podprogram z danej fakulty/univerzity. Systém ponúka študijné programy 

fakulty/univerzity a študijné programy podprogramu fakulty (medzifakultné študijné programy, 

ktorých časť programu je na inej ako na domácej fakulte, a teda termín môže byť vypísaný aj pre 

študijné programy, ktorých štúdium riadi iná fakulta). Upozorňujeme, že typ štátnej skúšky 

ovplyvňuje množinu študijných programov. Ponúka iba tie študijné programy, ktoré majú typ štúdia 

rovnaký s typom štúdia štátnej skúšky. Systém ponúka študentovi na prihlásenie iba tie termíny, 

ktoré nemajú určené študijné programy a termíny, ktorých študijný program zodpovedá študijnému 

programu štúdia študenta.  

Termínom je možné obmedziť množinu predmetov štátnych skúšok, na ktoré sa môže 

prihlásiť študent. Systém ponúka možnosť vybrať ľubovoľný predmet zo študijných plánov 

zo schválených blokov v akademickom roku z časti štátne skúšky študijných programov na 

príslušnej fakulte/univerzite. Upozorňujeme, že typ štátnej skúšky ovplyvňuje množinu študijných 

programov a teda aj množinu predmetov zo študijných plánov. Ponúka iba predmety z programov, 

ktoré majú  typ štúdia rovnaký s typom štúdia štátnej skúšky. Ak sú zvolené študijné programy 

termínu, tak systém ponúka iba predmety z časti štátne skúšky zvolených študijných programov. Ak 

používateľ odoberie študijný program z termínu, systém skontroluje, či nie je ponúkaný predmet 

z jeho študijného plánu a či predmet nie je ponúkaný v iných študijných plánoch a upozorní na danú 
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skutočnosť a nedovolí odobrať taký program. Upozorňujeme, že študent sa môže prihlásiť len na 

predmety štátnych skúšok zo študijného programu svojho štúdia napriek nadefinovaných 

predmetov. Môže nastať situácia, že nie je určený študijný program termínu a je nadefinovaný 

predmet termínu. Môžu existovať študenti, ktorí sa podľa parametrov termínu môžu prihlásiť, ale 

predmet termínu nie je predmetom štátnej skúšky ich študijného plánu a teda nebudú mať možnosť 

vybrať si predmet štátnej skúšky. Pri definovaní predmetu termínu je možné určiť maximálny počet 

prihlásených študentov na daný predmet v danom termíne štátnej skúšky a maximálny počet na 

jeden deň v rámci termínu štátnej skúšky. Upozorňujeme, že obmedzenie na predmet termínu a na 

počet študentov je len pre používateľa s rolou študent. Obmedzeniami na predmet a počet na 

predmet a na deň môžeme dosiahnuť, aby sa na skúšku zo štátnicového predmetu prihlásil len 

obmedzený počet študentov a prípadne aj rovnomerné rozdelenie prihlásenia na jednotlivé dni 

termínu. 

1.2.1 Komisia štátnej skúšky 

Komisia štátnej skúšky sa definuje vždy k termínu štátnej skúšky. Všetci členovia komisie 

získavajú rolu, ktorá oprávňuje zapisovať hodnotenie študentom, ktorí sú zaradení do danej komisie 

(VSES229). Zaradenie do komisie môže urobiť iba administrátor štúdia (36) alebo administrátor 

štátnych skúšok (38). Každá osoba komisie musí mať nadefinovaný typ, pričom predvolený typ je 

člen komisie. Všetky osoby, okrem typu zapisovateľ komisie, sú exportované do zápisov štátnej 

skúšky. Pre termín sa definuje toľko komisií, koľko je rozdielov v zložení a určení, pre koho je 

určená komisia t.j. pre aký študijný program, študijný odpor alebo podprogram. Komisia má 

niekoľko vlastných atribútov – doplňujúce označenie, zabezpečujúce stredisko, študijný program, 

odbor, podprogram. Zabezpečujúce stredisko komisie umožňuje administrátorovi predmetov 

štátnych skúšok na stredisku (69) evidovať miestnosti pre danú komisiu t.j. rezervovať miestnosť 

pre priebeh štátnych skúšok a upravovať harmonogram t.j. študentov zaradených do komisie 

zaraďovať na deň čas. Zabezpečujúce stredisko je spravidla z fakulty/univerzity, kde je vypísaný 

termín. Systém umožňuje pridať ľubovoľné stredisko, ktoré zabezpečuje výučbu na univerzite (ide 

o prípady, keď k termínu na jednej fakulte je potrebné zaevidovať komisiu z inej fakulty). Ak 

komisia skúša viac dní v rámci jedného termínu, je to stále jedna komisia, akurát obsadzuje 

miestnosť na viacero dní. Obsadenie miestnosti za účelom termínu štátnej skúšky môže byť 

vytvorené napriek kolízií s obsadením miestnosti. Systém upozorní na prípadnú kolíziu obsadenia 

miestnosti, ale povolí vytvoriť kolíziu. Administrátor štátnych skúšok preberá zodpovednosť za 

prípadne kolízie a platí že obsadenie za účelom štátnych skúšok má prednosť pred inými 

obsadeniami. Dotknutých na kolíziách je samozrejme vhodné upozorniť (systém priamo nerieši, ide 

o organizačnú záležitosť). 

Systém umožňuje vytvoriť kópiu komisie z označenej komisie na príslušnom termíne. 

Vytvorením kópie vzniká nová komisia s rovnakými atribútmi a bez obsadenia miestností. 

Vzhľadom na opakovanie zloženia komisií je možné vytvoriť komisiu aj z iného termínu. Systém 

ponúka výber zaevidovaných komisií v akademickom roku, type štátnych skúšok, termíne. Systém 

vytvára novú komisiu priradenú na definovaný termín takým istým spôsobom ako kópiu z daného 

termínu. 

Komisiu štátnej skúšky na termíne je možné exportovať pre potreby vytvorenia 

menovacieho dekrétu. Systém ponúka aj zostavu menovacieho dekrétu. 

1.3 Prihlásenie na predmet štátnej skúšky 

Zmeny vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia upravuje aj predmety študijného programu. Za predmet 

sa považuje aj záverečná práca spolu s jej obhajobou a aj štátna skúška. Na základe danej 

skutočnosti sa predmety štátnej skúšky doplnili do zápisného listu študenta. Zmena sa musela 

prejaviť aj pri prihlasovaní na štátne skúšky.  
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Prihlásenie na štátne skúšky je podmienené existenciou termínu a študent musí mať zapísané 

predmety v zápisnom liste v časti štátne skúšky. Jednoducho povedané, musí byť v akademickom 

roku vypísaný termín, aby bolo možné prihlásiť študenta na kedy a študent musí mať zapísaný  

štátnicový predmet, aby bolo možné prihlásiť študenta z čoho. Prihlásenie na predmet štátnej 

skúšky je rozdielne z pohľadu študenta a nie študenta, t.j. keď sa prihlasuje sám študent a keď 

študenta prihlasuje administrátor štúdia alebo administrátor štátnych skúšok. Hlavne ide 

o obmedzenia, ktoré administrátorovi nezabraňujú prihlásiť študenta na predmet štátnej skúšky.  

Administrátor štúdia môže študenta prihlasovať individuálne (VSES118) t.j. jedného študenta 

prihlásiť na predmety štátnej skúšky na zvolený termín. Administrátor štátnych skúšok môže 

prihlasovať individuálne a aj hromadne (VSES145) t.j. na zvolený termín a predmety prihlásiť 

niekoľko študentov. Prihlasovanie na štátne skúšky môžeme rozdeliť na tieto prípady: 

 prihlasovanie študentom – študent sa prihlasuje na termíny štátnych skúšok v aktuálnom 

akademickom roku z predmetov štátnych skúšok, študent aj akademický rok je daný, vyberá 

sa kombinácia predmetu a termínu 

 prihlasovanie administrátorom štátnych skúšok – na zvolený termín štátnych skúšok vyberá 

študenta a možné predmety, z ktorých môže byť prihlásený na daný termín, termín a teda aj 

akademický rok je daný, vyberá sa študent a jeho predmety, ktoré môže absolvovať na 

danom termíne  

 hromadné prihlásenie študentov administrátorom štátnych skúšok - termín a teda aj 

akademický rok je daný, vyberajú sa študenti a ich predmety, ktoré môžu absolvovať na 

danom termíne 

 individuálne prihlásenie administrátorom štúdia – pre zvoleného študenta administrátor vo 

zvolenom akademickom roku vyberá termíny predmetov daného študenta, študent je daný 

vyberá sa akademický rok termínu a následne predmety na termínoch v danom 

akademickom roku 

1.3.1 Prihlásenie študenta 

Systém je stavaný tak, aby sa študent sám prihlasoval na termín štátnej skúšky. 

Prihlasovanie prebieha podobne ako sa študent prihlasuje na hodnotenie predmetov študijnej časti 

študijného programu. Vzhľadom na menší počet štátnicových predmetov a aj termínov, tak 

prihlasovanie nie je po jednotlivých predmetoch, ale priamo v kombináciách, čiže predmet na 

možnom termíne.  V príslušnom akademickom roku (bez možnosti výberu) vyberá povolený termín 

z predmetov štátnej skúšky. Systém študentovi umožňuje výber možných termínov z predmetov, 

ktoré má zapísané (po starom predmety, ktoré ma v študijnom programe) v kombinácií možných 

termínov. Systém študenta obmedzuje a riadi jeho prihlásenie. Základne obmedzenia pre študenta 

definuje termín, ďalšie sú parametrizácia počtu možných termínov vykonania štátnicového 

predmetu a nepovolenie prihlásenia môžu ovplyvniť aj parametre systému. 

Študent sa môže prihlasovať na termín štátnej skúšky len na platnom štúdiu, t.j. štúdium nie 

je prerušené ani ukončené. 

Študent sa môže prihlásiť iba na termín, ktorý je určený pre jeho štúdium (zhoda typu 

termínu, prípadne určenie študijných programov termínu) a môže sa podľa parametrov termínu 

prihlasovať, odhlasovať z predmetov. Systém mu ponúka len prípustné termíny. Študent sa môže 

prihlásiť iba na predmety, ktoré má zapísané v zápisnom liste v časti štátne skúšky (z časti štátne 

skúšky študijného programu svojho štúdia). Systém umožňuje prihlásiť sa iba na predmety, ktoré 

ešte nemá študent absolvované t.j. nemá hodnotenie alebo hodnotenie nie je konečné a pre daný 

spôsob ukončenia je prípustný termín v zmysle počtu, koľkokrát, môže študent opakovať štátnicový 

predmet. V prípade definovaného obmedzenia na počet prihlášok na zvolený predmet, systém 

kontroluje prekročenie daného počtu a nepovolí prihlásenie na predmet, ktorý naplnil kapacitné 

obmedzenie. Systém upozorňuje na danú skutočnosť. Ak je definovaný počet prihlásených 

študentov na jeden deň pre zvolený predmet, tak systém umožňuje vybrať si preferovaný deň 
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z obdobia termínu, pričom je opäť kontrolované naplnenie kapacitného obmedzenia na zvolený deň. 

Systém upozorňuje na danú skutočnosť. Používateľ sa môže rozhodnúť, či sa chce prihlásiť bez 

zvoleného preferovaného dňa. Systém zvolený dátum považuje za preferovaný a je použitý ako 

preddefinovaný pri tvorbe harmonogramu termínu. 

Systém umožňuje študentovi prihlásiť sa na predmet aj v prípade, že nemá splnené 

prerekvizity, t.j. nemá absolvované potrebné podmieňujúce predmety. Systém umožňuje 

vyhodnotenie nesplnených prerekvizít predmetov. Nepovolenie prihlásenia na štátnicový predmet, 

ktorého študent nemá splnené prerekvizity, je možné dosiahnuť nastavením parametra 95 - 

StatnaSkuska.nesplnenaPrerekvizita. Parametrom je možné zakázať, aby sa študent mohol prihlásiť 

na predmet, pri ktorom nemá absolvované podmieňujúce predmety. Parameter je používaný pri 

prihlasovaní na predmet štátnej skúšky. Parameter ovplyvňuje prihlasovanie iba používateľa 

študenta. Administrátor štúdia, administrátor štátnych skúšok môže študenta prihlásiť aj predmet, 

pri ktorom študent nemá splnené prerekvizity. Ak nie je hodnota parametra nastavená, predvolená 

je hodnota A t.j. je povolený zápis predmetov bez ohľadu na splnenie prerekvizít. Hodnota 

parametra sa nastavuje na úroveň fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi štúdium na 

študijnom programe). 

Systém umožňuje študentovi prihlásiť sa na predmet aj v prípade, že nemá splnené 

podmienky na prihlásenie na štátnu skúšku v zmysle absolvovania predmetov v predpísanej 

skladbe. Pod predpísanou skladbou absolvovanie predpísaného počtu kreditov z jednotlivých častí, 

typu výučby, blokov odporúčaného študijného plánu študijného programu štúdia študenta  (viď 

kapitola 1.5). Nepovolenie na prihlásenie akéhokoľvek predmetu, pokiaľ študent nemá splnené 

podmienky na štátne skúšky, je možné dosiahnuť nastavením parametra 96 - 

StatnaSkuska.nesplnenePodmienky. Parametrom je možné zakázať, aby sa študent nemohol 

prihlásiť na akýkoľvek predmet štátnej skúšky ak nemá splnenú predpísanú skladbu študijného 

programu v akademickom roku, v ktorom sa prihlasuje na termín štátnej skúšky. Parameter 

ovplyvňuje prihlasovanie iba používateľa študenta. Administrátor štúdia, administrátor štátnych 

skúšok môže študenta prihlásiť na predmet, aj keď nemá splnené podmienky predpísanej skladby. 

Ak nie je hodnota parametra nastavená, predvolená je hodnota A, t.j. je povolený zápis bez ohľadu 

na splnenie podmienok na štátne skúšky. Hodnota parametra sa nastavuje na úroveň 

fakulty/univerzity (organizačná jednotka, ktorá riadi štúdium na študijnom programe). 

Prechod dialógu je možné popísať nasledovne: 

- ak je nastavený parameter StatnaSkuska.nesplnenePodmienky, tak systém upozorní na danú 

skutočnosť a študent nebude môcť potvrdiť svoj výber predmetov, t.j. dialóg bude mať zobrazený, 

ale nebude ho môcť potvrdiť a teda prihlásiť sa, 

- predvolený je aktuálny akademický rok (ktorý nie je potrebné ani zobrazovať) podľa nastavenej 

dátumovej akcie akademický rok a pre daný akademický rok systém zobrazuje prípustné termíny 

pre štúdium prihlasovaného študenta (obmedzenie od kedy, dokedy sa študent môže prihlasovať 

neznamená prípustnosť ale aktuálnosť termínu) v kombinácií s predmetmi štátnej skúšky t.j. každý 

predmet v kombinácií možných termínov, jednoducho povedané systém študentovi umožňuje 

prihlásiť sa len na termín v aktuálnom akademickom roku a každý predmet sa zobrazí s každým 

možným termínom, 

- študent môže zúžiť zoznam ponúkaných termínov predmetu výberom konkrétneho predmetu, 

- systém ponúka len aktuálne termíny pre neabsolvované predmety, ale študent má možnosť 

zobraziť si aj všetky termíny v danom akademickom roku (teda aj tie, ktorých obdobie je menšie 

ako aktuálny dátum), 

- pre zvolený termín študent môže vyvolať detail daného termínu, 

- systém zobrazuje skratku predmetu, názov predmetu, typ výučby (A, B), obmedzenie na počet 

prihlásených na predmet, obmedzenie počtu prihlásených na jeden deň, počet aktuálne prihlásených 

na predmet, typ termínu štátnej skúšky, obdobie termínu (od dátumu, do dátumu), dátumy 

prihlasovania a odhlasovania, 
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- ak sa študent môže prihlásiť na predmet v zmysle toho, že predmet ešte neabsolvoval (nemá 

konečné hodnotenie a nemá vyčerpané termíny na absolvovanie predmetu), tak systém zobrazuje 

možnosť označiť predmet na termíne, systém zobrazuje aj informáciu či už daný predmet 

absolvoval, informáciu či je prihlásený na termín hodnotenia, z ktorého ešte nemá hodnotenie 

a preto sa nemôže prihlásiť na daný termín s príslušného predmetu, 

- študent označí predmety, z ktorých sa chce prihlásiť a potvrdí svoj výber, 

- ak je nastavený parameter StatnaSkuska.nesplnenaPrerekvizita, tak systém skontroluje splnenie 

prerekvizít a nedovolí prihlásiť sa na taký predmet, na danú skutočnosť upozorní na konkrétny 

predmet a dôvod neprihlásenia, 

- ak je nastavený obmedzujúci počet na predmet, tak systém skontroluje prekročenie a nedovolí 

prihlásiť sa na taký predmet, na danú skutočnosť upozorní na konkrétny predmet a dôvod 

neprihlásenia. 

Študent môže na prihlásenom predmete na termíne nastaviť preferovaný deň v rámci 

termínu v prípade, že je definovaný obmedzujúci počet na deň a je obdobie prihlasovania na 

príslušný termín a študent ešte nie je zaradený do harmonogramu. Systém upozorní na danú 

skutočnosť, že nie je možné aktualizovať preferovaný deň termínu mimo obdobia prihlasovania. 

Systém skontroluje prekročenie obmedzenia na zvolenom dni a upozorní študenta na danú 

skutočnosť na danom predmet a nedovolí nastaviť preferovaný dátum.  

Študent môže požiadať o uznanie štátnej skúšky v prípade, že je obdobie prihlasovania na 

príslušný termín. Systém upozorní na danú skutočnosť, že nie je možné žiadať na uznanie štátnej 

skúšky mimo obdobia prihlasovania. 

Študent môže požiadať o zrušenie uznania štátnej skúšky v prípade, že je obdobie 

prihlasovania na príslušný termín a žiadosť nie je uznaná. Systém upozorní na danú skutočnosť, že 

nie je možné zrušiť žiadosť o uznanie štátnej skúšky mimo obdobia prihlasovania a ak bolo žiadosti 

vyhovené. 

Študent môže zrušiť prihlásenie na štátnicový predmet na termín v prípade, že je obdobie 

odhlasovania na príslušný termín a študent nemá zaevidované hodnotenie. Systém upozorní na danú 

skutočnosť, že nie je možné zrušiť prihlásenie mimo obdobia odhlasovania a ak je zaevidované 

hodnotenie. 

 custom Prihlasov anie na štátne skúšky

Prihlasov anie na štátne skúšky študentom

Zobazovať len aktuálne termíny

Predmet

OK

Termíny predmetov

D

X

Z

 
Obrázok 1 - Prihlasovanie na štátne skúšky študentom 

 

Prihlásenie študenta realizuje študent v aplikácií VSES017 – Administrácia štúdií študenta  

na záložke Štátne skúšky, kde má študent prehľad predmetov termínu štátnej skúšky.  
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Akcie: 

- Pridať predmet termínu 

- Odobrať predmet termínu 

- Nastaviť preferovaný dátum 

- Detail termínu štátnej skúšky 

- Žiadosť o uznanie 

- Zrušiť žiadosť o uznanie 

- Kontrola prerekvizít 

- Obsahová náplň štátnicového predmetu 

- Otázky predmetu štátnej skúšky 

1.3.2 Individuálne prihlásenie administrátorom štúdia, štátnych skúšok 

Administrátor štúdia a administrátor štátnych skúšok môže nahradiť študenta a individuálne 

t.j. jedného študenta prihlásiť na predmety štátnej skúšky. Na individuálne prihlásenie je použitý ten 

istý dialóg ako pre študenta, ale s tým rozdielom, že administrátor nie je obmedzovaný žiadnymi 

parametrami, atribútmi termínu, obmedzeniami. Zodpovednosť za vzniknuté produkčné dáta 

preberá administrátor. Systém nebráni prihlasovať, odhlasovať študenta mimo obdobia 

prihlasovania, odhlasovania, nesleduje obmedzenia na počet študentov na predmet termínu, deň 

termínu. Administrátor môže prihlásiť študenta aj na termín z iného akademického roku a aj bez 

splnenia prerekvizít predmetu. Na druhej strane aj pre administrátora platí, že môže prihlásiť 

študenta iba na predmet, ktorý ma študent zapísaný v zápisnom liste, nemá ho absolvovaný 

a existuje voľný termín v zmysle počtu opakovania štátnicového predmetu.  

Individuálne prihlásenie študenta realizuje administrátor štúdia v aplikácií VSES118 – 

Prehľad študentov, individuálny prístup ... v časti štátne skúšky. Prechod dialógu je možné popísať 

nasledovne: 

- predvolený je aktuálny akademický rok na ktorý chceme prihlásiť vybratého študenta na termín, 

nastavený je podľa dátumovej akcie akademický rok, 

- pre daný akademický rok systém zobrazuje prípustné termíny pre štúdium prihlasovaného 

študenta v kombinácií s predmetmi, ktoré má študent zapísané  (obmedzenie od kedy, dokedy sa 

študent môže prihlasovať neznamená prípustnosť ale aktuálnosť termínu), 

- systém ponúka len aktuálne termíny pre neabsolvované predmety, ale administrátor má možnosť 

zobraziť si aj všetky termíny v danom akademickom roku (teda aj tie, ktorých obdobie je menšie 

ako aktuálny dátum), 

- ak administrátor zmení akademický rok, systém vyprázdni termíny predmetov a musí svoju 

zmenu potvrdiť tlačidlom a systém zobrazí prípustné termíny predmetov vo zvolenom 

akademickom roku, 

- pre zvolený termín administrátor môže vyvolať detail daného termínu,   

- systém zobrazuje skratku predmetu, názov predmetu, typ výučby (A, B), obmedzenie na počet 

prihlásených na predmet, obmedzenie počtu prihlásených na jeden deň, počet aktuálne prihlásených 

na predmet, typ termínu štátnej skúšky, obdobie termínu (od dátumu, do dátumu), dátumy 

prihlasovania a odhlasovania, 

- ak sa študent môže prihlásiť na predmet v zmysle toho, že predmet ešte neabsolvoval (nemá 

konečné hodnotenie a nemá vyčerpané termíny na absolvovanie predmetu), tak systém zobrazuje 

možnosť označiť predmet, systém zobrazuje aj informáciu či už daný predmet absolvoval, 

informáciu či je prihlásený na termín hodnotenia, z ktorého ešte nemá hodnotenie a preto sa nemôže 

prihlásiť na daný termín s príslušného predmetu, 

- administrátor označí predmety, z ktorých chce prihlásiť študenta a potvrdí svoj výber, systém 

kontroluje splnenie prerekvizít, kontroluje prekročenie obmedzujúceho počtu a v prípade konfliktu 

upozorní na danú skutočnosť s možnosťou potvrdiť dané prihlásenie napriek konfliktu (ide 

o upozornenie na vznik konfliktu, ale rozhoduje administrátor). 
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Administrátor môže zrušiť prihlásenie na štátnicový predmet na termín v prípade, že študent 

nemá zaevidované hodnotenie. Systém upozorní na danú skutočnosť, že nie je možné zrušiť 

prihlásenie, ak je zaevidované hodnotenie. 

 

 custom Prihlasov anie na štátne skúšky

Prihlasov anie na štátne skúšky administrátorom štúdia

OK X

Termín z akademického roku 2013/2014

Zobazovať len aktuálne termíny Z

Termíny predmetov

D

 
Obrázok 2 - Prihlasovanie na štátne skúšky administrátorom štúdia 

 

Administrátor štátnych skúšok môže individuálne prihlásiť študenta v aplikácií VSES145 – 

Evidencia termínov štátnych skúšok, ... na záložke Prihlášky na predmet, Harmonogram zvolením 

akcie Prihlásiť študenta. Prechod dialógu je možné popísať nasledovne: 

- pri prihlasovaní už je zvolený termín a teda aj akademický rok, administrátor vyberá študenta, 

ktorého chce prihlásiť na daný termín, 

- pre vybratého študenta systém zobrazí zoznam všetkých predmetov, ktoré má študent zapísané, 

systém zobrazuje skratku predmetu, názov predmetu, typ výučby (A, B), 

- ak sa študent môže prihlásiť na predmet v zmysle toho, že predmet ešte neabsolvoval (nemá 

konečné hodnotenie a nemá vyčerpané termíny na absolvovanie predmetu), tak systém zobrazuje 

možnosť označiť predmet, systém zobrazuje aj informáciu či už daný predmet absolvoval, 

informáciu či je prihlásený na termín hodnotenia, z ktorého ešte nemá hodnotenie a preto sa nemôže 

prihlásiť na daný termín s príslušného predmetu, 

- administrátor označí predmety, z ktorých chce prihlásiť študenta a potvrdí svoj výber, systém 

kontroluje splnenie prerekvizít, kontroluje prekročenie obmedzujúceho počtu a v prípade konfliktu 

upozorní na danú skutočnosť s možnosťou potvrdiť dané prihlásenie napriek konfliktu (ide 

o upozornenie na vznik konfliktu, ale rozhoduje administrátor). 

Administrátor má možnosť aj akcie Pridať študentovi predmet, ktorá znamená, že 

označenému študentovi chceme pridať ďalší štátnicový predmet a teda na dialógu už budeme mať 

vybratého študenta a teda hneď aj zobrazené jeho zapísané predmety.  
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 custom Prihlasov anie na štátne skúšky

Prihlasov anie na štátne skúšky administrátorom štátnych skúšok

OK X

Študent <<

Štátnicové predmety

 
Obrázok 3 - Prihlasovanie na štátne skúšky administrátorom štátnych skúšok 

1.3.3 Hromadné prihlásenie  

Administrátor štátnych skúšok môže prihlasovať študenta na predmety štátnych skúšok aj 

hromadným spôsobom t.j. viacerých študentov prihlásiť z predmetov na termín. Pri hromadnom 

prihlasovaní je jednoznačne určený termín a vyberajú sa študenti, ktorí by mali byť prihlásení na 

daný termín a následne sa vyberajú prípustné predmety pre študentov. 

Podobne ako pri individuálnom prihlasovaní študenta na predmety štátnej skúšky, tak aj pri 

hromadnom prihlasovaní nie je administrátor obmedzovaný parametrami, atribútmi termínu, 

obmedzeniami. Zodpovednosť za vzniknuté produkčné dáta preberá administrátor. Aj v tomto 

prípade platí, že systém umožní prihlásiť študenta iba na predmet, ktorý nemá absolvovaný 

a existuje voľný termín v zmysle počtu opakovania štátnicového predmetu.  

Prechod dialógu je možné popísať nasledovne: 

- pre zvolený termín administrátor vyberá študentov a predmety, z ktorých absolvujú štátne skúšky, 

výber študentov a predmetov vyvolá akciou zobraziť študentov, predmety,  

- administrátor môže použiť filtračné podmienky pre ponúkaných študentov s predmetmi, ktoré 

musí potvrdiť tlačidlom zobrazenia, 

- systém ponúka všetkých študentov, ktorí nemajú ukončené štúdium, ktorí sú zapísaní 

v akademickom roku termínu v kombinácii s predmetmi, ktoré majú zapísané v zápisnom liste 

v časti štátnej skúšky, pričom ponúkané údaje zodpovedajú filtračným podmienkam, 

- ak administrátor nezvolí študijný program, tak systém ponúka študentov študijných programov 

termínu (ak termín nemá definované študijné programy termínu, tak systém ponúkne študentov 

všetkých študijných programov, ktoré riadi fakulta/univerzita termínu), administrátor môže vybrať 

iba študijný program termínu (ak termín nemá definované študijné programy termínu, tak systém 

ponúka všetky študijné programy, ktoré riadi fakulta/univerzita termínu), 

- ak administrátor zvolí evidenčný ročník, krúžok, tak systém ponúka študentov, ktorých štúdium je 

zaevidované na zvolený evidenčný ročník, krúžok, 

- ak administrátor určí predmet, tak systém ponúkne študentov, ktorí majú zapísaní daný predmet 

a majú ho absolvovať (ak termín má definované predmety, tak systém ponúka len predmety 

termínu), 

- systém umožňuje označiť študentov v kombinácií len s takým predmetom, ktorý ešte nemajú 

absolvovaný a nemajú vyčerpaný počet termínov na absolvovanie, 

- po označení študentov s predmetmi a potvrdení prihlásenia systém prihlási študentov na zvolené 

predmety. 
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Hromadné prihlásenie študentov na štátne skúšky je možné vykonať v aplikácií VSES145 – 

Evidencia termínov štátnych skúšok, ... na záložke Prihlášky na predmet, Harmonogram, kde je pre 

zvolený termín prípustná akcia Prihlásiť študentov. 

 

 custom Prihlasov anie na štátne skúšky

Hromadné prihlasov anie na štátne skúšky administrátorom štátnych skúšok

OK X

Študijný program

Evidenčný ročník

Skratka predmetu

<<

Krúžok

Názov

<<

Z

Študenti, predmety

O

 
Obrázok 2 - Hromadné prihlasovanie na štátne skúšky administrátorom štátnych skúšok 

1.3.4 Vytvorenie harmonogramu 

Harmonogram štátnych skúšok je rozdelenie študentov z jednotlivých predmetov do komisií 

a na dni termínu. Vytvorenie harmonogramu znamená zaradenie prihláseného študenta 

z konkrétneho predmetu do komisie, prípadne určiť deň a hodinu z termínu. Zaraďovanie je 

hromadná akcia, t.j. je možné označiť naraz viac študentov z jednotlivých predmetov. Hodnotu 

zaradenia na čas je možné uložiť do registrov, t.j. ak skúšanie začína spravidla o 9.00 hod., tak danú 

hodnotu je možné uložiť do registrov. Systém upozorňuje na zaradenie na deň, ktorý je mimo 

intervalu termínu, ale nezakáže dané zaradenie. Hodnota dátumu zaradenia je použitá ako 

predvolená hodnota dátumu hodnotenia pri evidencii hodnotenia z daného predmetu. Zaradenie 

študenta na deň a hodinu termínu nie je povinné. Systém umožňuje priradenie študenta len do 

komisie, čo je dôležité preto, aby komisia mohla administrovať daného študenta. Administrovať 

študenta v komisii znamená v prvom rade mať možnosť zaevidovať študentovi hodnotenie 

z predmetu daného strediska a aj možnosť rozhodnúť, ktorý deň, hodinu sa zúčastní štátnej skúšky. 

Zaradením študenta z konkrétneho predmetu do komisie znamená hlavne sprístupnenie daného 

študenta z predmetu pre komisiu. Osoba komisie (ľubovoľného typu) má k dispozícií aplikáciu na 

evidenciu hodnotení štátnych skúšok (VSES229). Používateľovi sú zobrazované termíny, na 

ktorých je ako osoba v komisii. Pre zvolený termín sú ponúknuté komisie daného termínu, 

v ktorých je priradená ako osoba. Zvolenej komisii sú ponúkaní študenti s predmetmi, ktoré boli 

zaradené na hodnotenie do danej komisie. Znamená to, že ak študent s predmetom nie je zaradený 

do komisie, tak ho nie je možné ohodnotiť cez aplikáciu VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok.  

Upozorňujeme na situáciu medzifakultných štúdií. V danom prípade môže nastať situácia, 

že študent má absolvovať štátnicové predmety, ktoré sú zabezpečované strediskami z rôznych 

fakúlt. V praxi môže nastať situácia, že študent študuje študijný program, ktorý riadi fakulta, 

označme ju f1 a má absolvovať štátnicové predmety p1, ktorý zabezpečuje f1, p2 zabezpečovaný 

fakultou f2 a predmet p3 zabezpečovaný f3. Danú situáciu je možné riešiť dvoma spôsobmi.  



 

Štátne skúšky 

Akademický informačný systém AiS2  12 

Prvý spôsob je riadiť štátne skúšky z riadiacej fakulty . Fakulta f1 vypíše termín pre všetky 

predmety (aj pre tie, ktoré sú z inej fakulty). Správne by na fakulte f1 mali byť zaevidované aj 

komisie, ktorých osoby sú z fakulty f2, f3. Fakulta f1 vytvorí harmonogram a zaradí študentov 

z príslušných predmetov do správnych komisií. Osoby komisie si musia uvedomiť, že pri evidovaní 

hodnotenia musia sledovať, aj na ktorej fakulte evidujú hodnotenie. Znamená to, že osoby z fakulty 

f2, f3 pri evidencii hodnotenia štátnych skúšok (VSES229) majú vo výberovej položke 

fakulta/univerzita aj fakultu f1, nakoľko sú v komisii, ktorá je zaevidovaná na fakulte f1. Hodnotia 

študentov na fakultách, kde riadia ich štúdium. 

Druhý spôsob, ktorý je z nášho pohľadu pre používateľov jednoznačnejší, je absolvovanie 

termínov na fakultách, kde sú zabezpečované dané predmety. Znamená to, že na každej fakulte je 

vypísaný termín, pričom fakulta f2, f3 vypíše termín aj pre študijné programy z fakulty f1 (nemusí 

byť vypísaný samostatný termín pre druhú fakultu, je možné pridať študijné programy z fakulty f1). 

Na fakulte f1 správne v danom prípade má byť termín vypísaný len pre predmety z fakulty f1 (aby 

sa študent nehlásil na predmet na daný termín, kde ho nemá kto hodnotiť). Študent sa bude pre 

jednotlivé predmety hlásiť na rôzne termíny. Z pohľadu študenta je prihlasovanie na viackrát, ale 

zároveň si uvedomí, kde robí jednotlivé predmety štátnej skúšky. Zaraďovanie do harmonogramu 

robia na fakultách, kde sú zabezpečované predmety. Osoba komisie v danom prípade hodnotí na 

termíne na svojej fakulte, pričom hodnotí študentov bez ohľadu, ktorá fakulta riadi študijný 

program štúdia študenta. 

1.3.5 Vytvorenie harmonogramu komisie 

Na niektorých väčších univerzitách alebo fakultách sú do procesu administrácie štátnych 

skúšok zapojené aj zabezpečujúce strediská štátnych skúšok. Zabezpečujúce stredisko definuje 

administrátor štátnych skúšok pre každú komisiu termínu. Definovaním zabezpečujúceho strediska 

komisie je umožnená možnosť pre dané stredisko doplniť daný termín o rezerváciu miestnosti pre 

priebeh štátnej skúšky a zúčastniť sa na tvorbe harmonogramu študentov priradených danej komisii.  

Na každom zabezpečujúcom stredisku je možné mať definovaného používateľa s rolou 

administrátor predmetov štátnych skúšok na stredisku (69).  

V mnohých prípadoch sú štátne skúšky realizované v miestnostiach príslušného strediska 

a administrátor na stredisku vie v mnohých prípadoch lepšie rozhodnúť, kde bude priebeh štátnych 

skúšok, ako osoba, ktorá zabezpečuje celý priebeh štátnych skúšok na fakulte/univerzite. 

Administrátor predmetov štátnych skúšok na stredisku môže pre komisie na termíne aktualizovať 

termín a definovať miestnosti pre danú komisiu. 

Ďalšia možnosť administrátora na stredisku je tvorba harmonogramu zaradených študentov 

zaradených do danej komisie. Administrátor na stredisku má možnosť študentov zaradených do 

danej komisie rozdeliť do harmonogramu, čiže zaradiť na jednotlivé dni a čas. Administrátor na 

stredisku nemôže pridať/odobrať študenta na termín štátnej skúšky v danej komisii, ale má možnosť 

určiť, na ktorý deň, hodinu, bude zaradený študent v danej komisii.  

1.4 Zápis zo štátnych skúšok 

Neoddeliteľnou súčasťou štátnych skúšok je zápis. Celý komplexný zápis o štátnych 

skúškach je možné rozdeliť na päť samostatných častí: 

- základné informácie o študentovi a jeho štúdiu, 

- informácie o záverečnej práci, priebeh obhajoby, 

- predmet štátnej skúšky, 

- sumárny pohľad na štátne skúšky, celkové hodnotenie. 

Podľa charakteru štátnej skúšky, jej priebehu, ukončeniu a ďalších okolností má význam 

generovať len niektoré časti daného dokumentu. Základným cieľom využitia systému je zachytiť 

celý priebeh štátnych skúšok a dopracovať sa k písomnému záznamu, ktorý je komplexný a celý 

priamo generovaný zo systému bez ďalších úprav, pričom dopĺňané sú iba podpisy potrebných 
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osôb. V praxi to znamená, že generovať celý dokument má zmysel iba v prípade, že študent 

absolvuje v jeden termín všetky potrebné predmety štátnych skúšok na ukončenie štúdia a všetky 

úspešne absolvoval a ukončil štúdium. Ak študent absolvuje štátne skúšky v rôznych termínoch, 

alebo opakuje niektorú časť štátnej skúšky, tak je zbytočné generovať celý zápis, nakoľko študent 

v určitej chvíli ešte nemá ukončené štúdium a tlačiť napr.: sumárnu stranu nemá zmysel, lebo ešte 

nie je kompletná. V takých prípadoch má zmysel tlačiť len priebeh z konkrétnych predmetov, 

obhajoby a prípadne úvodnú časť a až po poslednej úspešnej štátnici doplniť aj sumárnu stranu. 

Z daného hľadiska systém poskytuje nasledujúce variácie dokumentu: 

- Zápis o štátnych skúškach – úvodná strana o študentovi a štúdiu, záverečná práca, obhajoba, 

predmety štátnej skúšky, celkový výsledok štúdia, a štátnych skúšok 

- Zápis o študentovi a štúdiu A4 – úvodná strana o študentovi a štúdiu  

- Zápis o študentovi a štúdiu A3 – úvodná strana o študentovi a štúdiu 

- Zápis z obhajoby záverečnej práce - záverečná práca, obhajoba 

- Zápis z predmetu štátnej skúšky - predmety štátnej skúšky 

- Celkový výsledok štúdia - celkový výsledok štúdia a štátnych skúšok 

 

Všetky dokumenty je možné generovať jednotlivo alebo aj pre označenú množinu, 

študentov, predmetov. Hlavička obsahuje identifikačné číslo študenta v čiarovom kóde iba 

v prípade nastavenia parametra 64 – DokumentStudia.identCislo. V päte strany je zobrazované číslo 

strany z počtu strán okrem variácie dokumentu Zápis o študentovi a štúdiu A4, A3. V danom 

prípade nemá význam dopĺňať čísla strán, nakoľko daný zápis slúži ako obalový hárok pre postupne 

pridávané ďalšie časti zápisu. Zápis o študentovi a štúdiu (prvá strana) – neobsahuje žiadne 

informácie o štátnych skúškach, o celkovom hodnotení štúdia a ani o záverečnej práci. V čase 

tlačenia dokumentu ešte nemusí byť známy celkový výsledok štúdia. Celkový sumár a celkové 

hodnotenie je na poslednej strane zápisu, ktoré je možné tlačiť aj samostatne. V priebehu štátnych 

skúšok a prípadných opakovaní sa môže zmeniť aj zadanie záverečnej práce a určite niektoré 

atribúty zo zápisu a aj preto zápis o záverečnej práci a obhajobe je na samostatnej strane. Časť 

záverečná práca pojmy Názov, Vedúci, Oponent záverečnej práce preberá z nastavenej 

parametrizácie typu záverečnej práce, t.j. podľa nadefinovaných textov môže vzniknúť Téma, 

Školiteľ, Oponent záverečnej práce. Prílohy zápisu o štátnych skúškach sú dané parametrizáciu typu 

štátnej skúšky (v prípade, že nie sú definované, tak daná časť nebude zobrazovaná). Časť Celkový 

výsledok štúdia je zobrazovaný s komisiou, ktorá ako posledná ohodnotila nejaký predmet na štúdiu 

študenta. Poradie predmetov na zápise je dané v prvom rade typom predmetu. V časti zápis 

obhajoby sú zobrazované iba predmety typu O – štátna skúška – obhajoba. V časti Zápis z predmetu 

štátnej skúšky sú zobrazované iba predmety typu S – predmet štátnej skúšky. V prípade, že 

v daných častiach je zobrazovaných viac predmetov, tak v druhom rade poradie je dané 

nadefinovaným poradím predmetu pre daného študenta. Ak nie je určené poradie, tak systém 

predmety usporiada podľa skratky a názvu predmetu. Nastavovať poradie predmetom je možnosť 

ovplyvniť poradie predmetov na dokumente, nie je potrebné to používať. Poradie predmetom je 

možné nadefinovať individuálne pri zaraďovaní študenta do harmonogramu termínu (VSES226). 

V prípade, že je vyvolanie zaradenia do harmonogramu len na jeden predmet, tak je možné zvoliť aj 

možnosť: 

- zaevidovať zvolené poradie pre všetky prihlášky z daného predmetu na zvolenom termíne, t.j. 

všetkým študentom z daného predmetu na termíne systém nastaví zvolené poradie, 

- zaevidovať zvolené poradie pre všetky prihlášky z daného predmetu v akademickom roku 

termínu, t.j. všetkým študentom z daného predmetu v danom akademickom roku nastaví zvolené 

poradie. 

Poradie predmetov na štátnych skúškach je možné nastaviť aj hromadne priamym zadaním poradia 

predmetov na termíne (systém ponúka zoznam predmetov na termíne) a opäť s možnosťou 

nastavenia zvoleného poradia len pre prihlášky na danom termíne alebo pre všetky v príslušnom 

akademickom roku. 
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Dokumenty je možné vygenerovať z viacerých aplikácií a dialógov: 

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

- záložka Prihlášky na predmety, Harmonogram – všetky variácie dokumentu, 

- záložka Študenti štátnych skúšok – Zápis o štátnych skúškach, 

VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok – všetky variácie dokumentu, 

VSES118 – Prehľad študentov, individuálny prístup ..., 

- dialóg VSES124 – Štátne skúšky – všetky variácie dokumentu. 

1.5 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.   

1.5.1 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. 
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1.5.2 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. Pri tejto kontrole sú započítané predmety zo všetkých zápisných listov, 

ktoré sú potvrdené. V tomto prípade predmety nie sú porovnávané z odporúčaným študijným 

plánom. 

1.5.3 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 
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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.  

1.5.4 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. 

1.5.5 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 

- Skontrolovať predpísanú skladbu 
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- Skontrolovať pravidlo 

 

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 kontroluj 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 blok výučby nemusí byť definované aj s typom 

výučby, nakoľko blok výučby má informáciu o type výučby,  

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 

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 
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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 

- Aktualizovať pravidlo 

- Odobrať pravidlo 

- 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 navyše 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 

- 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) 

 

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 
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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 

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. 
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