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Slávnosti spojené so štúdiom  

 
Termín slávností spojených so štúdiom je obdobie, počas ktorého prebiehajú jednotlivé slávnosti. 
Slávnosť je určená dňom, hodinou a miestom uskutočnenia. Študent/absolvent sa môže v rámci 
jedného štúdia zúčastniť slávnosti jedného typu len jedenkrát. Ak sa sám študent prihlasuje na 
slávnosť je to chápane ako vyjadrenie jeho vôle zúčastniť sa slávnosti. Systém zaeviduje dátum 
a čas potvrdenia účasti a hodnotu, či sa zúčastní alebo nezúčastní slávnosti. 
Na termín slávnosti, ktorý je typu P – promócie sa môže prihlásiť len úspešný absolvent. 
 
Podľa inštrukcií študijnej referentky buď potvrdíte svoju účasť alebo sa budete prihlasovať na 
konkrétny termín. 
 

Prihlásenie sa na termín slávnosti 

  
Po skončení štúdia bez ďalšieho pokračovania sa k  Slávnosti štúdia sa dostanete 

cez Evidenciu štúdia -> VSES 017 Administrácia štúdia 

 

Po skončení štúdia s pokračovaním štúdia sa na slávnosť prihlásite cez Prehľad štúdií kde sa 
po kliknutí otvorí okno.  

 
 
 
Pri promóciách je veľmi dôležité správne si vybrať v Zozname štúdií v prípade, že tých štúdií máte 
viac. Musí to byť ukončené štúdium príznakom 99. Postavíte sa naň a potvrdíte kliknutím na šípku. 

Kliknutím na ikonu  (Prihlásiť na termín slávnosti) sa otvorí okno.  
V riadku Akademický rok je potrebné si vybrať správny rok. Závisí to buď od dátumu úspešného 
ukončenia štúdia alebo typu slávnosti. 

V riadku Typ slávnosti si vyberiete slávnosť a kliknete na ikonku .  
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Zobrazia sa termíny slávností, kde si musíte dobre pozrieť stĺpce Prihlasovať od ... do, Názov - 
Označenie, Potvrdiť od ... do, Dátum slávnosti, aby ste sa prihlásili (odhlásili) na správny 
termín v správnom čase. 
 
Kliknutím na zvolený termín si ho označíte a potvrdíte tlačítkom OK, okno sa zatvorí.  
 
Ak sa prihlasujete na septembrový 
termín, tak je potrebné, aby ste si 
vybrali správny akademický rok 
v ktorom ste skončili štúdium 
a potom typ slávnosti. 
V zozname slávností môže byť 
v rámci akademického roku viac 
záznamov, tak si potom treba vybrať 
ten správny, inak na to systém 
upozorní. 

 

Ak sa pomýlite, záznam vymažete kliknutím na tlačítko . 
 

 

 

 

Potvrdenie účasti na slávnosti 
 

Po kliknutí sa otvorí okno, kde sa prekliknete na záložku Slávnosti štúdia. 
 
 

 
 
Záznam v riadku je potrebné doplniť o účasť či neúčasť.  
Kliknete na ikonku bežca a zobrazí sa ponuka, z ktorej si vyberiete. Automaticky sa zaeviduje 
dátum potvrdenia účasti a nastaví sa hodnota zúčastnenia slávnosti na A – áno v stĺpci 
„Potvrdenie“. Ak sa odmietnete zúčastniť, systém doplní hodnotu na N – nie. 
 
 
 


