
2. Vyplnenie podkladov pre predmety 

Ako rozvrhár oddelenia ste zodpovedný za správne vyplnenie podkladov pre predmety prislúchajúceho 

semestra. Podklady je potrebné vyplniť do termínu uvedeného v harmonograme pre tvorbu rozvrhu 

v aktuálnom semestri. 

 

Na začiatku majú všetky predmety, ktoré ste načítali z katalógu predmetov status „Načítané...“. Všetky 

predmety, ktoré sú platné pre daný semester musíte editovať. Aj predmety, na ktoré nie je doposiaľ 

prihlásený žiaden študent (tento stav sa môže zmeniť, je nutné tieto predmety sledovať až do konca 

druhého týždňa semestra) je potrebné editovať. Predmety, ktoré v daný semester nebudete učiť 

(prípady, kedy si študenti predmet vybrali, ale on sa učí v inom semestri, a podobne), nemusíte 

editovať. 

 

Po kliknutí na šípku v stĺpci „Edituj“ sa vám otvorí okno na zadávanie požiadaviek k danému predmetu. 

Všetky polia vyplňte dôkladne, zodpovedne a v súlade s požadovanou realitou, nakoľko vami vyplnené 

údaje sú pri tvorbe rozvrhu smerodajné a systém potom vyhlasuje chybu, alebo sa rozvrh študentom 

nesprávne zobrazuje. 

 

Laboratórne cvičenia viažte vždy len na jednu „referenčnú“ miestnosť a počet študentov zadávajte 

v súlade s počtom miest v laboratóriách spolu. Študentov do jednotlivých laboratórnych miestností si 



rozdelíte následne, napríklad zverejnením harmonogramu s presným priradením študent + téma + 

miestnosť. Harmonogram je možné pripojiť dole v časti dokumentácia. 

Časové obmedzenia zadávajte uvážene a len v odôvodnených prípadoch. Dané obmedzenia nemusia 

byť rešpektované v prípade, ak by danou požiadavkou bola znemožnená tvorba rozvrhu. 

 

Pole iné požiadavky vypĺňajte v prípade potreby doplnenia ďalších požiadaviek, prípadne ak je 

potrebné dovysvetľovať zadané požiadavky. 

 

Poznámka pre študentov sa zobrazí v rozvrhu pri danom predmete priamo študentom. 

 

Pri vypĺňaní si vždy pozrite nápovedu. Ak vypĺňate požiadavku pri bakalárskom predmete a predmet si 

chcete do rozvrhu vkladať samostatne (vkladá sa až po zverejnení bakalárskych rozvrhov na kontrolu), 

tak zakliknite možnosť „ja osobne“. V ostatných prípadoch zakliknite „fakultný rozvrhár“. Fakultný 

rozvrhár vkladá do rozvrhu predmety, na ktoré je v čase tvorby rozvrhu zapísaných aspoň päť 

študentov. V prípade menšieho počtu študentov daný predmet nebude vložený do rozvrhu 

a právomoc sa vráti rozvrhárovi príslušného oddelenia, ktorý následne môže predmet do rozvrhu 

zaradiť, alebo vyznačí, že predmet sa daný semester nebude vyučovať a o situácii upovedomí aj 

zapísaných študentov. 

 

Pri zadávaní požiadaviek pre inžinierske predmety si uvedomte, že dané predmety do rozvrhu vkladajú 

rozvrhári oddelení. Preto je potrebné, aby ste pri položke „Rozvrh pre predmet bude robiť:“ zaklikli 

možnosť „ja osobne“. Taktiež si dajte pozor na vypĺňanie položky, v ktorej sa definujú inžinierske 

predmety pre viac študijných programov. Je to rozhodujúce pri harmonograme a právach pri tvorbe 

inžinierskeho rozvrhu.  



 

Po vyplnení požiadaviek nezabudnite kliknúť na kontrolovať pred uložením a následne aj celé 

požiadavky zapísať a uložiť. 

 

 

 

Ak ste vyplnili požiadavky, zmení sa vám status pri predmete na „Vyplnené“. 

 


