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MANUÁL K TVORBE ROZVRHOVÝCH PODKLADOV V AIS2 

KOMPETENCIE ROZVRHÁROV: 

Katedrový/á rozvrhár/ka na základe pridelenej roly v AIS2 pripraví podľa nižšie uvedených inštrukcií podklady 

pre tvorbu rozvrhu za všetky predmety, ktoré vyučujú členovia danej katedry, t.j. aj za predmety, ktoré vyučujú 

v študijných programoch iných katedier. Katedrový rozvrhár/ka zodpovedá za nastavenie rozvrhových 

obmedzení a predmetov všetkých zamestnancov svojho pracoviska. 

Hlavný/á fakultný/á rozvrhár/ka zabezpečí zaškolenie a konzultácie pre katedrových rozvrhárov, následne na 

základe podkladov od katedrových rozvrhárov zostavia fakultní rozvrhári v AIS2 rozvrh na celý akademický rok 

pre denné aj externé štúdium. Aktuálny zoznam fakultných rozvrhárov, katedrových rozvrhárov, rozpis 

jednotlivých katedier pridelených k fakultným rozvhárom/kam a všetky informácie k rozvrhu nájdete na stránke 

rozvrhu: https://zona.fedu.uniba.sk/studium/rozvrh/ 

Tvorba rozvrhu sa riadi Harmonogramom tvorby rozvrhu, ktorý býva aktualizovaný každý AR a zasiela sa na 

katedry. Jednotlivé dátumové akcie, ktoré sú v ňom stanovené, treba dodržiavať, aby sa zabezpečila plynulosť 

tvorby rozvrhu, keďže jednotlivé časti prípravy rozvrhu v AISe na seba nadväzujú.  

 

TVORBA ROZVRHOVÝCH PODKLADOV 

1. Aktualizácia vyučujúcich, zabezpečujúcej katedry a nastavenie konania v študijných plánoch v AIS2  

2. Evidencia obmedzení vyučujúceho 

3. Tvorba rozvrhových okienok – generovanie rozvrhových akcií 

4. Tvorba rozvrhových okienok – spájanie a kopírovanie rozvrhových akcií 

5. Tvorba rozvrhových okienok – aktualizácia rozvrhovej akcie 
 

1. Aktualizácia vyučujúcich, zabezpečujúcej katedry a nastavenie konania v študijných 

plánoch v AIS2 

Katedroví koordinátori AIS aktualizujú mená vyučujúcich v AIS2 v časti Študijné programy, VSST152 Tvorba 

ponuky predmetov a nastavia konanie „A“ pre kurzy, ktoré sa budú v príslušnom semestri otvárať. Pri kurzoch 

treba dodržiavať odporúčanú študijnú cestu podľa akreditácie. Tiež nastavia správne zabezpečujúce stredisko 

v prípade, že kurz učí vyučujúci z inej katedry.  

V učiteľských študijných kombináciách nahlásia katedroví rozvrhári koordinátorovi AIS na KAPESO a v kópii na 

rozvrh@fedu.uniba.sk aktuálne mená vyučujúcich magisterských praxí  a bakalárskych a diplomových seminárov 

(ktoré majú kód VUZ, ale realizujú sa na katedrách). 

                  

https://zona.fedu.uniba.sk/studium/rozvrh/
mailto:rozvrh@fedu.uniba.sk
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a) Vyberte akademický rok, kliknite na predmet, u ktorého chcete aktualizovať vyučujúceho (1) a kliknite 

na ceruzku (2). Meno vyučujúceho aktualizujte len u kurzov s konaním A. Pri kurzoch, ktoré majú 

konanie N mená vyučujúcich vymažte. 

 

b) Kliknutím na  pridáte nového vyučujúceho, kliknutím na  označené meno vyučujúceho 

odstránite. Kliknutím na  môžete aktualizovať typ vyučujúceho. V prípade, že predmet vyučuje 

externý učiteľ alebo doktorand, ktorý nemá prístup do AIS2, priradíte mu typ P-prednášajúci, ďalej k 

predmetu priradíte aj vyučujúceho alebo sekretárku s typom A – administrátor, ktorý následne zapíše do 

AIS2 hodnotenia. Aby sa vyučujúci korektne zobrazoval po importovaní do modulu Rozvrh je potrebné, 

aby bol typ vyučujúceho v súlade s typom výučby  (stačí pri mene vyučujúceho zvoliť iba jeden „typ 

vyučujúceho“ z ponúkaných možností podľa „typu výučby“. Tj. ak je predmet S-seminár, vyučujúcemu 

môžete zvoliť buď typ (H)-hodnotiaci, alebo (V)-vedúci seminára, alebo (C)-cvičiaci): 

Typ výučby Typ vyučujúceho 

P - prednáška (P) 

S - seminár (H), (V), (C) 

C - cvičenie (H), (V), (C) 

K - kurz (H), (V), (C) 

E - exkurzia (H) 

I - iná (H) 

X - prax (S) 

PS – prednáška + seminár (P), (H), (V), (C) 

CS – cvičenie + seminár (H), (V), (C) 

CP – cvičenie + prednáška (P), (H), (V), (C) 

Su - sústredenie (H) 

Z - stáž (H) 
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Skratky používané v AIS2 v VSST152 Tvorba ponuky predmetov: 

TYP VYUČUJÚCEHO 

(P) – prednášajúci, (H) – hodnotiaci, (C) – cvičiaci, (V) - vedúci seminára, (S) – skúšajúci, (G) – garant 

predmetu, (A) – administrátor, (L) – laborant 

 

TYP VÝUČBY 

C – cvičenie, S – seminár, P – prednáška, E – exkurzia, X – prax, I – iná, K – kurz, PS – prednáška + seminár 

CS – cvičenie + seminár, CP – cvičenie + prednáška, Su – sústredenie, Z – stáž 
 

POZOR: Katedrový rozvrhár v tomto okne neupravuje nič iné, okrem mena vyučujúceho! Okienko „Maximálny 

počet prihlásených študentov“ musí ostať prázdne (nesmie v ňom byť uvedený žiadny znak). Obmedzenie počtu 

študentov budeme pre účely rozvrhu nastavovať v ďalšom kroku. 

                                            
 

c) Ak máte nastavený typ výučby na 1P + 1S a viete, že v rozvrhu vždy budete chcieť kurz ako 

dvojhodinový, koordinátor AIS upraví typ výučby v časti Rozsah predmetu na 2PS. V prípade, že už je po 

dátumovej akcii, kedy môže takéto zmeny urobiť, kontaktuje p. Kolesíkovú mailom na 

kolesikova@fedu.uniba.sk  a požiada o úpravu ešte pred tým, ako začne katedrový rozvrhár generovať 

rozvrhové podklady. 

d) V prípade, že pre vašu katedru zabezpečuje kurz vyučujúci/a z inej katedry, katedrový koordinátor AIS 

nastaví aj časť Zabezpečuje. Katedrový koordinátor AIS katedry, ktorej predmet patrí, cez  pridá 

Katedru, pod ktorú spadá rozvrh zabezpečujúceho vyučujúceho (nie Centrum, ani Ústav). Pre obe 

katedry nastaví hodnotu 50 (%) - dvojitým kliknutím na hodnotu 100 sa bude dať hodnota prepísať. 

V prípade, že ste v minulých rokoch mali nastavené Zabezpečuje 50% a 50% pre daný predmet, ale 

nasledujúci AR už bude kurz zabezpečovať iba vaša katedra, nastavíte vašej katedre 100% a druhú 

katedru vymažete . Toto nastavenie sa prejaví v AISe aj v časti Hodnotenie. Vyučujúci bude mať 

všetky predmety, ktoré učí, pod svojou katedrou, nemusí sa preklikávať a meniť katedry, aby videl 

všetky kurzy, ktoré učí. 

 

 

mailto:kolesikova@fedu.uniba.sk
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Ďalšie kroky realizuje katedrový rozvrhár v časti Rozvrh, VSRH018 Tvorba rozvrhových 

podkladov: 

 

 

2. Evidencia obmedzení vyučujúceho 

a) Nastavte AR, pre ktorý idete tvoriť obmedzenia vyučujúceho, kliknite na kartu „Evidencia obmedzení 

vyučujúceho“. 

b) Kliknutím na  načítate zoznam vyučujúcich, označíte meno, pre ktoré chcete nastaviť rozvrhové 

obmedzenia. 

c) Nastavíte  príslušný semester a kliknutím na  načítate aktuálne obmedzenia. 

d) Kliknutím na  môžete obmedzenia aktualizovať. 

                                   

e) Nastavíte príslušný semester a označíte časy, v ktorých vyučujúci nemôže učiť. V dolnej časti doplňte 

poznámku,  zdôvodnenie obmedzenia vyučujúceho, napr. „externý vyučujúci“ a pod. Nastavenie 

obmedzení potvrdíte kliknutím na . Obmedzenia vyučujúcich musia byť v súlade s pracovným 

poriadkom Univerzity Komenského.  
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3. Tvorba rozvrhových okienok – generovanie rozvrhových akcií 

a) Skontrolujte nastavenie akademického roka, pre ktorý idete robiť rozvrhové podklady. Kliknutím na  

načítate vašu katedru (Zabezpečuje), ste na karte „Tvorba rozvrhových okienok“. 

b) Nastavíte príslušný semester (napr. „L – letný semester“) a kliknutím na  načítate údaje. 

                       

 

c) Pri prvom načítaní sa zobrazí oznámenie „podmienkam nevyhovuje žiadny záznam“ alebo sa načíta len 

niekoľko kurzov (ktoré už sú nagenerované a netreba ich znova generovať). Všetky kurzy vašej katedry, 

ktorým ste nastavili konanie v príslušnom semestri „A“, nagenerujete nasledovne: 
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d) Kliknutím na   a na Generovať (pridať rozvrhové akcie) aktivujete okno „Generovanie základných 

rozvrhových akcií“.  

                 

V tomto okne si vyberiete záložku „Stupeň štúdia“, kde označíte I. – bakalársky stupeň, II. – úplný 

vysokoškolský stupeň alebo I.II. – úplný vysokoškolský stupeň (logopédia) 

 

e) Ďalej si vyberiete záložku „Forma štúdia“, kde označíte položku „denná“. Kliknutím na  načítate 

všetkykurzy (rozvrhové akcie) pre daný semester pre denné štúdium. (Keď budete generovať kurzy pre 

externé štúdium, Označíte Formu štúdia – externá a do Skratky predmetu môžete uviesť začiatok kódu 

kurzov pre externé štúdium, napr. B-VOBex, M-VOBex“) 

 

 

f) Načítané kurzy si označíte kliknutím na prvý kurz, podržíte stlačené tlačidlo „shift“, posuniete sa na 

koniec zoznamu a kliknutím na posledný kurz sa všetky označia. Kliknutím na   sa rozvrhové 

akcie načítajú a budete ich môcť ďalej upravovať. Ak chcete generovať konkrétny kurz, môžete uviesť 

presný názov alebo skratku predmetu (stredná časť kódu, napr. B-VOBde001). Takéto „postupné“ 

generovanie môže byť pre niekoho prehľadnejšie, najmä v učiteľských kombinačných odboroch. 
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g) Kurzy, ktoré vygenerujete pre tvorbu rozvrhu, budú v okne „Generovanie základných rozvrhových akcií“ 

pri ďalšom otvorení označené červenou ako existujúca rozvrhová akcia (v stĺpci označenom ako „E“ 

bude pri už nagenerovanom kurze zašktnuté políčko). Kliknutím na stĺpec „E“ sa zoradia rozvrhové akcie 

na ešte negenerované (prázdne políčko v sĺpci E) a už generované (zaškrtnuté políčko). Zmenu poradia 

(generované/negenerované) dosiahneme opätovným kliknutím na stĺpec „E“. 

 

 

4. Tvorba rozvrhových okienok – spájanie a kopírovanie rozvrhových akcií 

Kurzy, ktoré ste načítali pre ďalšiu úpravu sa v tabuľke „Rozvrhové okienka“ zobrazia toľkokrát, pre koľko 

študijných krúžkov sú podľa študijného plánu určené. T.j. napr. ak je kurz nastavený pre 1. ročník Bc. štúdia 

študijného programu Sociálna práca, zobrazí sa len raz. Ak je určený pre 1. ročník Bc. štúdia učiteľstvo 

psychológie v kombinácii, zobrazí sa toľkokrát, koľko kombinácií so psychológiou je v 1. ročníku Bc. (PSAN, PSBI, 

PSHI a pod.). Ak je nastavený pre VUZ, zobrazí sa toľkokrát, koľko je aktuálnych študijných kombinácií vo VUZ 

(napr. 68x). Ak je kurz v študijnom pláne nastavený pre všetky ročníky, ale reálne ho chcete rozvrhovať len pre 

jeden ročník, generujte len študijné skupiny príslušného ročníka. Kurz sa potom zobrazí len v rozvrhu daného 

ročníka (a pre tento ročník aj skontrolujeme prekrývania), zapísať si ho napriek tomu môžu aj študenti iných 

ročníkov podľa potreby. 

V ďalšom kroku bude potrebné všetky kurzy s rovnakým kódom a spôsobom výučby spojiť do spoločnej 

rozvrhovej akcie: 

a) Označíme (shift + šípka alebo posun myšou) všetky kurzy s rovnakým kódom a spôsobom výučby 

(pozor, ak máte kurz nastavený na Typ výučby 1S+1P, musíte zvlášť spojiť semináre a zvlášť prednášky, aj 

keď majú rovnaký kód). 
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Pri učiteľských študijných programoch (angličtina, nemčina, slovenčina), kde vytvárate z jedného predmetu viac 
skupín, vytvorte skupiny spojením vybraných študijných kombinácií. Napr. Lexikológia – skupina 1 (PSAN, ANNE, 
ANBI, ANNV), skupina 2 (ANHI, OBAN, PGAN) a pod. – takto zabezpečíme, že sa danej študijnej kombinácii 
zobrazí predmet v rozvrhu len raz a vyhneme sa prekrývaniu. Skupinu, v ktorej sú kombinácie mezdifakultného 
štúdia (BI, NV, TV) označte – do Poznámky rozvrhového okienka (viď bod 5e) napíšte „prioritne pre 
medzifakultné štúdium“.  

 

b) Kliknutím na pravé tlačidlo myši alebo na  sa otvorí ponuková lišta, v ktorej kliknete na možnosť 

„Spojiť“.  Systém spojí označené kurzy do jedného riadku, spojené rozvrhové akcie majú v treťom stĺpci 

„Typ“ označenie „S“ (spojené).  
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c) Takýmto spôsobom pospájate všetky kurzy, ktoré zabezpečujú vyučujúci vašej katedry (aj pre iné 

študijné programy a katedry) tak, aby sa každý kód v zozname vyskytoval len raz. 

d) Ak kurz s rovnakým obsahom a rozsahom vyučujete v rôznych študijných programoch (pod odlišným 

kódom, príp. aj názvom) a chcete, aby tento kurz v rozvrhu figuroval len raz ako jedna spoločná 

skupina, môžete rozvrhové akcie spojiť rovnakým spôsobom (Vyznačíte tak, že držíte stlačené tlačidlo 

CTRL a klikáte na jednotlivé riadky – kurzy, ktoré chcete spojiť). POZOR: kurzy však musia mať rovnaký 

rozsah aj typ výučby (napr. 3P). (Ak nemajú rovnaký rozsah a typ výučby, požiadavku na spojenie 

napíšete do Poznámky rozvrhára – bod 5f). 

e) Ak chcete nastaviť z jedného kurzu v rozvrhu viac skupín, označíte už spojenú rozvrhovú akciu 

a kliknutím na  alebo pravé tlačidlo myši aktivujete ponukovú lištu, v ktorej kliknete na ponuku 

„Vytvoriť kópiu“.  Objaví sa okienko, v ktorom nastavíte počet kópií, ktoré chcete vytvoriť. Následne 

môžete upraviť každej rozvrhovej akcii meno vyučujúceho, prípadne obmedzenie, požiadavku na 

miestnosť, atď. 

 

                                                       

 

Po týchto úpravách by tabuľka „Rozvrhové okienka“ mala obsahovať zoznam kurzov, ktorý bude zodpovedať 

rozvrhovým požiadavkám vašej katedry. 

Ak niektorý kurz v zozname chýba: 

 Nie je vygenerovaný do zoznamu rozvrhových akcií (rozvrhových okienok). Vráťte sa k bodu 3d) 

a skontrolujte, či je kurz označený ako „Existujúca rozvrhová akcia“ (bod 3g) 

 Nemá nastavenie konanie „A“ pre daný semester. Overte si v súlade s bodom 1 tohto manuálu 

nastavenie konania. 
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Ak je niektorý kurz v zozname s vašim kódom navyše (vy ste ho vo vašich podkladoch nenavrhli otvoriť): 

 V aplikácii VSST152 Tvorba ponuky predmetová má nastavenie konanie „A“ pre daný semester – treba 

zmeniť konanie na „N“ a z rozvrhových podkladov kurz vymažte.  

 Prípadne sa jedná o kurz, ktorý pre vás zabezpečuje vyučujúci z inej katedry/resp. je v študijnom 

programe inej katedry a táto katedra navrhla kurz otvoriť, nastaviť konanie „A“. Kontaktujte 

katedrového rozvrhára príslušnej katedry a spoločne sa dohodnite na nastavení konania a či ponecháte 

kurz v rozvrhových podkladoch. 

 

5. Tvorba rozvrhových okienok – aktualizácia rozvrhovej akcie 

Každú rozvrhovú akciu môžete aktualizovať a nastaviť niektoré  ďalšie parametre kurzu ako napr. požadovanú 

miestnosť, obmedzenie počtu študentov a pod.  

a) Označte rozvrhovú akciu, ktorú chcete aktualizovať a kliknite na . Zobrazí sa okienko „Aktualizácia 

rozvrhovej akcie“, v ktorom budete nastavovať LEN nasledujúce parametre: 

b) Požiadavka na miestnosť – V časti Požiadavka na miestnosť si vyberiete Budovu a kliknete na  . 

Otvorí sa okienko Evidencia požiadavky na miestnosť. Ak viete, do ktorej miestnosti by ste chceli kurz 

nasadiť, môžete do okienka „Kód miestnosti“ vypísať kód vo formáte PDF M-413, alebo si vybrať 

z ponuky „Budova“ jednu z budov PdF a z ponuky „Miestnosť“ konkrétnu miestnosť. Kliknutím na  

pridáte požiadavku na miestnosť. 
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c) Vyučujúci – v tejto časti môžete aktualizovať mená vyučujúcich. Mená, ktoré vám systém ponúka, čerpá 

zo študijných plánov (VSST152 Tvorba ponuky predmetov), ktoré ste aktualizovali v prvom kroku. 

Kliknutím na  pridáte ďalšieho vyučujúceho. Kliknutím na   označené meno vyučujúceho 

vymažete. POZOR: zmeny vykonané v tejto položke sa týkajú len rozvrhu. Ak pridáte nového 

vyučujúceho, zobrazí sa len v rozvrhu, nie v evidencii hodnotenia (t.j. nebude môcť kurz hodnotiť, ak 

nebol pridaný aj v študijnom pláne – treba ho pridať aj do VSST152 Tvorba ponuky predmetov pri daný 

kurz, pozri bod 1). V tejto časti rozvrhových podkladov odporúčame aktualizovať vyučujúceho najmä ak 

ste vytvorili kópiu rozvrhovej akcie (otvárate viac skupín rovnakého predmetu) a každú skupinu bude 

učiť iný vyučujúci (v študijnom pláne sú nastavení všetci) alebo ak jeden kurz učia viacerí vyučujúci. 

V takom prípade kliknutím na  upravíte rovnomerne percentuálny podiel vyučujúcich na výučbe, 

alebo dvoj-kliknutím na príslušné percento môžete upraviť percentuálny podiel vpísaním požadovanej 

číselnej hodnoty. 

                    

 

d) Obmedzenia – v tejto časti vpíšte do okienka „max.“ maximálny počet študentov, ktorí sa na kurz 

(rozvrhovú akciu) môžu prihlásiť. Ak neuvediete toto obmedzenie, riskujete, že kurz nebude nasadený 

do vyhovujúcej miestnosti (tento parameter limituje počet prihlásených študentov na danú rozvrhovú 

akciu a súčasne dáva fakultnej rozvrhárke informáciu o požadovanej minimálnej kapacite miestnosti). 

 

 

e) Poznámka rozvrhového okienka – sem vpíšte poznámky, ktoré chcete mať zobrazené v rozvrhu (uvidia 

ich študenti aj vyučujúci). Napr. „kurz sa bude vyučovať v galérii“. Ak ste spojili dva príp. viac kurzov 

s rôznymi kódmi, vždy do tejto poznámky skopírujte kódy a názvy kurzov – môžete ich skopírovať zo 

záhlavia okna „Aktualizácia rozvrhovej akcie“, z riadka „Predmet“. 
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f) Poznámka rozvrhára – sem vpíšte poznámky a informácie, ktoré chcete zohľadniť pri tvorbe rozvrhu 

a zatiaľ ste ich nikde nenastavili. Napr. „kurz nasadiť do rozvrhu po kurze XY“. Ďalej tu môžete uviesť 

špecifické požiadavky napr. ak chcete rozdelenie 4-hod. kurzu na 2 samostatné 2-hodinovky, ak má byť 

kurz (napr. prax) nasadený v konkrétny deň a čas, presný dátum, na ktorý má byť nasadený kurz 

blokovej (alebo externej) výučby  a pod. Ak chcete nasadiť dva kurzy s rôznym kódom a spôsobom 

výučby na rovnaký čas (napíšete kódy kurzov, ktoré majú byť nasadené na rovnaký čas). 

 

g) Rozvrhovaný rozsah a Pravidelnosť – nastavujete iba pri kurzoch EXTERNÉHO štúdia! (v kóde 

predmetu majú „ex“). Do žltej časti Rozvrhovaný rozsah zapíšete hodnotu – počet hodín, ktoré si želáte 

dať do rozvrhu. To znamená, ak je Semestrálny rozsah  13sS (13 hodín za semester) a do rozvrhu si 

prajete dať iba 4 hodiny, napíšete do časti Rozvrhovaný rozsah  číslo 4. Pravidelnosť nastavíte na JDN – 

jednorázovo.  

 

Jednotlivé kurzy externého štúdia môžu mať teda iný rozsah pre Rozvrh a iný Skutočný rozsah podľa 

študijných plánov. 

 

h) Ak si chcete pre kontrolu prehľad vami nastavených rozvrhových akcií uložiť, kliknite na ikonu Generovať  

do excel súboru a tabuľka rozvrhových akcií sa načíta do súboru .xls, s ktorým môžete ďalej 
pracovať. 
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