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1. Smernica upresňuje evidenciu miestností, náležitosti súvisiace s rezervovaním miestností

fakulty a ich využívaním. Potreba jej vzniku vyplýva z obmedzených priestorových

možností UK PdF a prispeje k eliminovaniu kolízií v používaní učební.

Evidencia miestností: 

2. Útvar tajomníčky fakulty – zodpovedá za správnu evidenciu miestností fakulty a ich

parametrov v AiS2. Poverenými osobami v zmysle činností vyplývajúcich z tejto

smernice sú pracovníčka z evidencie majetku na Ekonomickom oddelení, pracovník

z prevádzky a vedúci pracovník Oddelenia vnútornej správy. Popis ich činností je

nasledovný:

Pracovníčka z evidencie majetku 

 eviduje a kontroluje umiestnenie zariadení a technického vybavenia miestností,

 prijíma požiadavky na zmeny v zariadení a vo vybavení miestností,

 na základe požiadaviek navrhuje a eviduje presuny alebo obstaranie zariadenia

a vybavenia miestností,

 informáciu o aktuálnom vybavení miestností vecami ako sú napr. tabuľa (biela, zelená,

interaktívna), projektor, flipchart, počítač, televízor, plátno, koberec, klasické lavice

alebo len stoličky s podložkou na písanie, hudobný nástroj poskytuje pracovníkovi

prevádzky s prístupom do AiS2,

 v spolupráci s vedúcim oddelenia vnútornej správy riadi presuny a inštaláciu

zariadenia a vybavenia miestností.

Pracovník z prevádzky 

 zabezpečuje prevádzku budov pri ich využití mimo stanovených prevádzkových hodín

(t.j. cez víkend) – službu na vrátnici a upratovanie prevádzkovaných priestorov,

 v AiS2 aktualizuje ponuku miestností fakulty (kancelárie, seminárne miestnosti,

posluchárne, počítačovú miestnosť a iné špeciálne miestnosti) – ich očíslovanie

a kapacitu podľa informácií od vedúceho oddelenia vnútornej správy, ich vybavenosť

podľa hlásení od pracovníčky z evidencie majetku,

 na základe písomných požiadaviek výlučne od osôb určených v bode 4 rezervuje

miestnosti pre neštandardné rozvrhové akcie v AiS2,

 vedie nezávislú evidenciu požiadaviek na rezerváciu a ich plnenia.

Vedúci pracovník Oddelenia vnútornej správy 

 zabezpečuje a riadi stavebné úpravy a rekonštrukcie miestností, z nich vyplývajúce

zmeny v očíslovaní a kapacite miestností hlási pracovníkovi z prevádzky s prístupom

do AiS2,

 zabezpečuje a riadi bežné opravy zariadenia a vybavenia miestností,
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 zabezpečuje a riadi presuny a inštaláciu zariadení a vybavenia miestností.

3. Aktualizácia miestností - realizované zmeny vo vybavení a evidencii miestností v AiS2

uzatvárajú poverené osoby Útvaru tajomníčky fakulty v systéme vždy k 31.5., aby bolo

možné efektívne plánovať výučbu a tvorbu rozvrhu pre ďalší akademický rok.

Povinné a nepovinné rezervácie: 

4. Povinné rezervácie - vyučujúci a ostatní pracovníci UK PdF sú povinní akcie

presahujúce kapacitu vlastnej kancelárie evidovať v systéme AiS2 (priebežná

a bloková výučba všetkých stupňov a foriem štúdia, náhrady výučby, termíny skúšok

a hodnotení, štátne skúšky, prijímacie konanie, administratívny zápis študentov, tútorské

stretnutia so študentmi, zasadnutia orgánov fakulty, semináre, konferencie, súťaže

ŠVOUČ a i.) osobne alebo prostredníctvom zodpovednej osoby podľa rozpisu:

Popis akcie
Typ použitia 

miestnosti
Postup

Osoba zodpovedná za vykonanie 

rezervácie v systéme AiS2
Subsystém AiS2

Štátne skúšky    
(Bc. a Mgr. stupeň štúdia)

Termín štátnej 

skúšky

Rezerváciu miestnosti realizuje katedrový 

koordinátor AiS2 spolu s evidenciou 

štátnicovej komisie

Katedrový koordinátor AiS2

menu Evidencia štúdia - aplikácia 

VSES145 Evidencia termínov 

štátnych skúšok, komisií na 

termíne, hodnotenie

Prijímacie konanie    
(Bc. a Mgr. stupeň štúdia)

Prijímacie 

konanie
Rezerváciu miestnosti realizuje vedúca ŠO  Študijné oddelenie

menu Prijímacie konanie - 

aplikácia VSPK008 Správa 

harmonogramu

Priebežné 

hodnotenie

Termín 

hodnotenia

Priebežná výučba Bc. a 

Mgr. denného štúdia

Rozvrhová 

akcia

Vyučujúci nahlásia svoje požiadavky 

v stanovenom termíne prostredníctvom 

katedrového rozvrhára

Fakultný rozvrhár

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH007 Zaraďovanie 

rozvrhových akcií

Bloková výučba Bc. a 

Mgr.  denného štúdia

Rozvrhová 

akcia

Vyučujúci nahlásia svoje požiadavky 

v stanovenom termíne prostredníctvom 

katedrového rozvrhára

Fakultný rozvrhár

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH007 Zaraďovanie 

rozvrhových akcií

Náhrada výučby Bc. a 

Mgr. denného štúdia

Iné 

(neštandardná 

rozvrhová 

akcia)

Vyučujúci nahlásia svoje požiadavky 

fakultným rozvrhárom
Fakultný rozvrhár

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH042 Neštandardná rozvrhová 

akcia, prehľad obsadenia 

miestností

Výučba Bc. a Mgr. 

externého štúdia

Iné 

(neštandardná 

rozvrhová 

akcia)

Katedroví koordinátori ext. štúdia nahlásia 

svoje požiadavky v stanovenom termíne 

koordinátorke externého štúdia na Študijnom 

oddelení (ŠO)

ŠO (zodpovednosť za požiadavku 

podľa prílohy č.2) v súčinnosti 

s Oddelením vnútornej správy 

(zodpovednosť za evidenciu)

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH042 Neštandardná rozvrhová 

akcia, prehľad obsadenia 

miestností

Výučba / záverečné 

skúšky celoživotného 

vzdelávania (celoživotné, 

kvalifikačné, doplnkové 

pedagogické štúdium)

Iné 

(neštandardná 

rozvrhová 

akcia)

Katedry nahlásia svoje požiadavky 

v stanovenom termíne referátu celoživotného 

vzdelávania (RCŽV)

RCŽV (zodpovednosť za požiadavku 

podľa prílohy č.2) v súčinnosti 

s Oddelením vnútornej správy 

(zodpovednosť za evidenciu)

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH042 Neštandardná rozvrhová 

akcia, prehľad obsadenia 

miestností

Doktorandské štúdium 

(prijímacie konanie, 

výučba, štátne skúšky)

Iné 

(neštandardná 

rozvrhová 

akcia)

Referát pre vedu a doktorandské štúdium 

(RVD) nahlási svoju požiadavku Oddeleniu 

vnútornej správy; požiadavka obsahuje údaje 

podľa prílohy č. 2

Poverený pracovník Oddelenia 

vnútornej správy

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH042 Neštandardná rozvrhová 

akcia, prehľad obsadenia 

miestností

Iné akcie:
Konferencie

Zasadnutia orgánov PdF

Semináre a pod.

1. povinné rezervácie  - osobne / priamo

2. povinné rezervácie prostredníctvom nahlásenia požiadavky

Iné 

(neštandardná 

rozvrhová 

akcia)

Organizátor akcie nahlási svoju požiadavku 

Oddeleniu vnútornej správy; požiadavka 

obsahuje údaje podľa prílohy č. 2

Poverený pracovník Oddelenia 

vnútornej správy

menu Rozvrh hodín - aplikácia 

VSRH042 Neštandardná rozvrhová 

akcia, prehľad obsadenia 

miestností

Termíny skúšok 

a hodnotení v dennej 

aj externej forme 

štúdia

Každý vyučujúci je povinný rezervovať si 

v AiS2 učebňu pre všetky skupinové skúšky 

a hodnotenia realizované mimo termínu 

priebežnej rozvrhovanej výučby vyučujúceho

Všetci hodnotiaci a skúšajúci 

vyučujúci

menu Evidencia štúdia - aplikácia 

VSES046 Evidencia termínov 

hodnotenia predmetu
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5. Nepovinné rezervácie - akcie nepresahujúce kapacitu vlastnej kancelárie či zasadacej 

miestnosti útvaru (napr. konzultačné hodiny vyučujúceho, tútora či katedrové porady) 

môžu používatelia AiS2 zaevidovať v subsystéme Rozvrh, v aplikácii VSRH027 Osobná 

rozvrhová akcia zamestnanca. Akcia sa následne zobrazuje každému používateľovi AiS2 

vo výstupných zostavách rozvrhu osoby, prípadne miestnosti (aplikácia VSRH009 Rozvrh 

hodín pre ..., karta osoba, prípadne miestnosť, pokyn Zobraziť rozvrh). 

6. Prehľad o miestnostiach a overenie ich obsadenia - každý zamestnanec UK PdF je 

povinný rešpektovať stanovený rozvrh a zaevidované akcie v AiS2. Povinným krokom 

pred priamou alebo sprostredkovanou rezerváciou miestnosti je preto overenie jej 

obsadenia v AiS2. Informáciu o kapacite, vybavenosti a obsadení miestností systém 

poskytuje jednak v subsystémoch umožňujúcich priamu rezerváciu a zároveň ju každý 

používateľ AiS2 nájde v subsystéme Rozvrh, v aplikácii VSRH009 Rozvrh hodín pre..., 

na karte miestnosť. Kliknutím na ikonu „oko“ sa zobrazí výstupná zostava označených 

miestností v príslušnom semestri vrátane všetkých rozvrhových alebo nerozvrhových akcií 

(príloha č.1). Na vyhľadanie voľnej miestnosti slúži pre každého používateľa 

v subsystéme Rozvrh aplikácia VSRH001 Prehľad, vyhľadávanie voľných miestností. 

7. Miestnosti pridelené katedrám - miestnosti, ktoré majú v prehľade miestností v AiS2 

v poznámke uvedenú skratku katedry, prednostne pre výučbu a ďalšie akcie používa 

príslušná katedra. V období, keď katedra nemá tieto učebne rezervované v AiS2 

spôsobom uvedeným v bode 4, môže byť učebňa rezervovaná aj pre akcie iných pracovísk 

bez povinnosti nahlásiť ich obsadenie na katedre. 

8. Žiadosť o rezerváciu učební pre účely priebežnej, blokovej a náhradnej výučby 

denného bakalárskeho a magisterského štúdia, za ktorých evidenciu v AiS2 zodpovedá 

fakultný rozvrhár, sa riadia platnými pokynmi prodekanky pre vzdelávaciu činnosť 

k tvorbe rozvrhu. 

9. Žiadosť o neštandardnú rozvrhovú akciu, za ktorej evidenciu v AiS2 zodpovedá 

pracovník z prevádzky na OVS, obsahuje popis akcie, termín, čas začiatku aj ukončenia 

akcie, číslo miestnosti s požadovanou kapacitou kvôli jednoduchšiemu vyhľadaniu 

alternatívnej miestnosti, prípadné dočasné požiadavky na vybavenie miestnosti, ktoré je 

OVS kompetentné zabezpečiť, meno kontaktnej osoby a príslušnosť k útvaru / katedre 

(ukážka v prílohe č.2). Žiadosť musí byť nahlásená najneskôr 4 pracovné dni pred 

konaním akcie v písomnej podobe emailom, vo výnimočných prípadoch osobne, nie však 

telefonicky. Žiadosť nahlasuje vždy len jedna osoba, aby nevznikali zbytočné duplicitné 

požiadavky. Z rovnakého dôvodu sa tiež pri priebežnom nahlasovaní rovnakej akcie (napr. 

bakalárske a magisterské externé štúdium) posiela vždy len aktuálna žiadosť. 

10. Vzor evidencie akcii v AiS2 - pri evidovaní neštandardných rozvrhových akcií v AiS2 

platí pre informáciu uvedenú v poznámke jednotný formát: Popis Akcie – Skratka útvaru, 

katedry/Meno žiadateľa (dátum žiadosti). Zabezpečí sa tak v prípade potreby možnosť 

komunikácie s osobou žiadateľa a zároveň to osobe vytvárajúcej rezervácie v AiS2 

pomôže rozlišovať staršie a novšie žiadosti o rezerváciu (ukážka v prílohe č.2). 

11. Pravidlá priamej rezervácie – zamestnanci sú povinní dodržiavať dve pravidlá: pomer 

počtu študentov a kapacity miestnosti a čas zaevidovania rezervácie. Odporúča sa overiť 

si správne rezervovanie miestnosti v aplikácii VSRH009. 
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12. Rušenie priamej rezervácie - osoba zadávajúca priamu rezerváciu do AiS2 je tiež

zodpovedná za jej zrušenie, ak sa plánovaná akcia napokon nemá uskutočniť, resp. za

aktualizáciu rezervácie ak dôjde k relevantnej zmene času konania.

13. Rušenie sprostredkovanej rezervácie - v prípade neuskutočnenia sprostredkovane

rezervovanej akcie je organizátor akcie zodpovedný za nahlásenie jej zrušenia, pričom

dodržiava rovnaký postup ako v bode 4. Včasné nahlásenie zrušenia rezervácie alebo

relevantnej zmeny času konania umožňuje ďalšie využitie uvoľnenej miestnosti či

ušetrenie nákladov súvisiacich s prevádzkou (napr. za vykurovanie v zimnom období,

alebo pracovnej doby vrátnika cez víkend).

14. Výnimočné rušenie - právo rušiť už vytvorené rezervácie v AiS2 má v opodstatnených

prípadoch len fakultný rozvrhár alebo pracovník z prevádzky na OVS, a to len s vedomím

a súhlasom organizátora akcie. Fakultný rozvrhár a pracovník z prevádzky na OVS sa

navzájom informujú o zrušených rezerváciách.

Využívanie miestností: 

15. Informácie o využívaní miestností - povinnosťou fakultného rozvrhára je po schválení

definitívnej podoby rozvrhu zimného a letného semestra vytlačiť výstupnú zostavu

rozvrhu učebne a označiť ňou dvere danej miestnosti. Povinnosťou pracovníka

z prevádzky na OVS je poskytovanie tlačenej podoby prehľadu o zaevidovaných

rezerváciách neštandardných rozvrhových akcií pracovníkom vrátnice.

16. Doklad o rezervácii – dokladom o rezervácii je pre organizátora akcie vytlačená verzia

výstupnej zostavy z AiS2 deň pred konaním akcie (aplikácia VSRH009 - odporúčané

zobrazenie „Ako zoznam akcií“; obr.2 v prílohe č.1). Dokladom o rezervácii termínu

skúšky resp. hodnotenia predmetu je vytlačený hárok pre internú potrebu s prihlásenými

študentmi na daný termín (aplikácia VSES046 – riadok „Miestnosti“ na hárku).

17. Stav miestnosti pred akciou - najneskôr 1 pracovný deň pred konaním rezervovanej

akcie (rozvrhovej aj nerozvrhovej) je organizátor akcie povinný skontrolovať stav

miestnosti. S pripomienkami k technickému zabezpečeniu miestnosti (PC, projektor,

funkčnosť prepojení, predlžovací prívod) sa obráti na pracovníkov CITu. V kompetencii

Oddelenia vnútornej správy je zabezpečenie ozvučenia, zastieranie opôn a závesov,

odstránenie poruchy osvetlenia, elektrických zásuviek (nie prípojok počítačovej siete),

vykurovania a vo výnimočných prípadoch krátkodobé doplnenie zariadenia miestnosti nad

jej bežný rámec (napríklad doplnenie lavíc pred učebňu) a podobne.

18. Stav miestnosti po akcii - organizátor akcie (rozvrhovej aj nerozvrhovej) je zodpovedný

za stav miestnosti po skončení akcie – za vrátenie presunutého zariadenia a vybavenia

miestnosti do pôvodného stavu, odhalenie poškodenia majetku. O zmenách a škodách

informuje vedúceho alebo prevádzkara OVS. Organizátor je povinný uzamknúť miestnosť

po skončení akcie a vrátiť kľúč na vrátnicu.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v. r. 

dekanka fakulty 
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Príloha č.1 

Informácia o kapacite, vybavenosti a obsadení miestnosti 

subsystém Rozvrh, aplikácia VSRH009 Rozvrh hodín pre ..., karta Miestnosť: 

Obr. 1 

Rôzne varianty výstupných zostáv rozvrhu miestnosti vznikajú kombináciou filtrovania 

údajov podľa zvolenej dátumovej ponuky, ponuky v políčku Akcie, Budova a Typ použitia. 

V stĺpci Poznámka je zobrazená informácia o vybavenosti miestnosti - zoznam použitých 

skratiek: B - biela tabuľa, Z - zelená tabuľa, IT - interaktívna tabuľa, F - flipchart, P - 

projektor, bez lavíc - miestnosť nemá klasické lavice, ale stoličky s podložkou na písanie. 

Výstupná zostava rozvrhu označených miestností, t.j. ich obsadenie sa zobrazí kliknutím na 

ikonu „oko“: 

Obr. 2 

Predpis z
rušený



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

DEKANÁT 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 

6 

Príloha č.2 

Ukážka žiadosti o rezerváciu na OVS 

Krok 1 - overiť si obsadenie požadovanej miestnosti, resp. vyhľadať si prázdnu miestnosť 

v AiS2 

Krok 2 - vyplniť požiadavku v predpísanom formáte (platí pre koordinátorku Bc. a Mgr. 

externého štúdia na ŠO, pre RCŽV, RVD a katedry a útvary fakulty v prípade 

konferencií, zasadnutí, zápisov na štúdium, súťaží a pod.): 

popis akcie katedra poznámka kontaktná osoba status požiadavky

budova mesiac deň dátum od do požiadavky rez.

termín čas učebňa

Niekoľko príkladov vyplnenia: 

popis akcie katedra poznámka
kontaktná 

osoba

status 

požiadavky

budova mesiac deň dátum od do požiadavky rez.

Šoltésovej apríl Sobota 13.4.2013 9:00 18:15 32 študentov S 52 2.SC/e KSP skupina A Kolesíková/ŠO nová

Šoltésovej apríl Sobota 13.4.2013 9:00 18:15 32 študentov S 62 2.SC/e KSP skupina B Kolesíková/ŠO nová

Šoltésovej apríl
Sobota 13.4.2013 9:00 15:00

kapacita min. 

40 S 60 1.mSC/e KSP Kolesíková/ŠO zmena času

Šoltésovej apríl
Nedeľa 14.4.2013 9:00 17:30 S 54 1.SC/e KSP Kolesíková/ŠO zrušená

Račianska apríl Piatok 19.4.2013 12:30 18:00
mikrofón, 

klavír
R 10

slávnostné 

odovzdávanie cien
Minárová/SD nová

Račianska apríl Piatok 19.4.2013 12:30 18:00
cca 60 

účastníkov
R 125 konferencia KŠPEC Lopúchová nová

Račianska apríl Piatok 19.4.2013 12:30 18:00 kapacita 50 R 209 konferencia KŠPEC pôvodne R 10 Lopúchová zmena miestnosti

Račianska september Ut - Št 3.- 5.9.2013* 8:00 15:00
mikrofón, 

plátno
R 10 zápis študentov Hroncová/ŠO nová

Račianska apríl Sobota 20.4.2013 9:00 18:00
40 - 50 

študentov
R 125 celoživotné Vlčková/RCŽV nová

Šoltésovej apríl
Sobota 20.4.2013 9:00 13:00

kapacita 25 - 

30 S 62 DPŠ Vlčková/RCŽV nová

* vyplnenie dvoch a viacerých termínov len v jednom riadku je možné iba pri akcii naplánovanej každý deň v rovnakej miestnosti a rovnakom čase! 

učebňačastermín

Ukážka vzoru evidovania požiadavky na rezerváciu 

Pri evidovaní neštandardných rozvrhových akcií v AiS2 platí pre informáciu uvedenú v 

poznámke jednotný formát: Popis Akcie – Skratka útvaru, katedry/Meno žiadateľa (dátum 

žiadosti). 

Fakultný rozvrhár či pracovník prevádzky na OVS teda pri tvorbe neštandardnej rozvrhovej 

akcie v AiS2 do poznámky uvedie napr.: 

2.SC/e - KSP/ŠO Kolesíková (8.1.2013),

1.Bc/e predmety PS - KPsPp/ŠO Kolesíková (10.1.2013),

konferencia - KŠPEC/Lopúchová (2.4.2013), 

zápis študentov - ŠO/Hroncová (15.7.2013), 

náhrada výučby - KPsPp/Vačková. 

Predpis z
rušený




