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Úvod 
 
 Vitajte na on-line portáli Vysokej školy manažmentu, ktorý využíva existujúcu platformu Moodle, 

najpoužívanejší E-learning Management System (ELMS) v Európe. Pre prihlásenie použite odkaz na 

stránke www.vsm.sk, nachádzajúci sa v sekcií študenti, alebo jednoducho napíšte online.vsm.sk do 

Vášho internetového prehliadača (pozn.: pre bezproblémovú prácu s Moodlom Vám odporúčame 

používať prehliadače Internet Explorer alebo Mozilla Firefox). 

Prihlásenie 
 

 

Obr. 1: Vstupná stránka Moodle 

  
Pre prihlásenie na portál použite jedno z vyššie označených polí „Prihlásenie“ a zadajte Vaše 

VŠM meno a heslo, teda tie isté prihlasovacie údaje ako používate na stránkach www.vsm.sk. V prípade, 

že sa nemôžete do systému prihlásiť alebo ste zabudli Vaše heslo, kontaktujte IT oddelenie kliknutím na 

pole „Zabudli ste heslo“ alebo e-mailom na tstolar@vsm.sk. 

Rozdelenie predmetov 
 
 Ako môžete vidieť na obr. 1, predmety sú rozdelené do kategórií podľa skratky predmetu, 

napríklad predmet KM 200s Algoritmizácia a programovanie nájdete v kategórii KM. Pre vstup do 

konkrétnej kategórie predmetov musíte byť prihlásený. 

http://www.vsm.sk/
http://online.vsm.sk/
http://www.vsm.sk/
mailto:tstolar@vsm.sk
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 Po kliknutí na vybranú kategóriu sa Vám zobrazia všetky predmety, ktoré sú v aktuálnom 

trimestri ponúkané (obr. 2). 

 

 
 
Obr. 2: Ukážka zobrazenia predmetov v rámci konkrétnej kategórie (v tomto prípade predmety MK). Predmety sú vždy  

zoradené vzostupne podľa ich skráteného názvu. Všimnite si, že rovnaký predmet môže byť ponúkaný na oboch  
pobočkách súčasne. 

 

Zápis do predmetov 
 
 Aktuálne Moodle predmety sú študentom sprístupnené vždy v prvý deň trimestra. Študent po 

vstupe na Moodle, výbere príslušnej kategórie (obr. 1) a po kliknutí na konkrétny predmet (obr. 2), 

dostáva výzvu na potvrdenie svojho zápisu do tohto predmetu. V prípade, že sa študent chce záväzne 

zapísať, klikne na možnosť „áno“. 

Študenti sa môžu do predmetov na Moodli samostatne zapísať len v priebehu prvého týždňa 

aktuálneho trimestra. Ak tak v tomto termíne neurobia, musia o zápis požiadať IT oddelenie 

pfrana@vsm.sk, kde bude po overení správnosti registrácie zabezpečené dodatočné zaradenie do 

predmetu. 

Pokiaľ sa študent omylom zapísal do predmetu, ktorý nemá zaregistrovaný, je povinný o tom 

informovať IT oddelenie pfrana@vsm.sk, ktoré zabezpečí odhlásenie. Všetky zápisy do Moodle 

predmetov sú kontrolované v priebehu celého trimestra. Študenti, ktorí sú v predmete prihlásení 

neoprávnene a na túto skutočnosť neupozornia, prípadne v ňom z akýchkoľvek dôvodov predčasne 

ukončia štúdium, sú po zistení automaticky vyradení z daného predmetu. Pri štandardnom priebehu 

štúdia, končí študentský prístup do všetkých Moodle predmetov spravidla v prvý piatok (t.j. 5 dní) po 

oficiálnom konci aktuálneho trimestra. Výnimku tvoria štátnicové / diplomové semináre. 

mailto:pfrana@vsm.sk
mailto:pfrana@vsm.sk
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Základné zobrazenie predmetu 
 

Po úspešnom zápise je študent presmerovaný na vstupnú stránku vybraného predmetu, v rámci 
ktorej sa mu zobrazí: 

  
 úvod – uvítanie do predmetu (obr. 3/A) 

 učebné osnovy (syllabus) + diskusné fórum „otázky a odpovede“ (obr. 3/B) 

 materiály, aktivity a zadania pre jednotlivé týždne výuky (obr. 3/C) 

 
Základné zobrazenie vychádza z rozdelenia predmetu na týždne. V priebehu trimestra býva 

aktuálny týždeň výuky označený oranžovým lemovaním.  

 

Obr. 3: Ukážka vstupnej stránky predmetu (A – úvod / uvítanie do predmetu; B – učebné osnovy (syllabus) + diskusné fórum 

„otázky a odpovede“; C – materiály, aktivity a zadania pre jednotlivé týždne výuky) 

 
Štruktúra obsahu a zobrazenia jednotlivých týždňov sú plne v kompetencií vyučujúceho. Ten sa 

môže rozhodnúť, že pre momentálne potreby výuky alebo iné dôvody ponechá zobrazený len aktuálny 

týždeň. Pozor však, aby ste si zobrazenie všetkých týždňov nedopatrením nevypli Vy sami! Pokiaľ sa Vám 

zobrazuje iba jeden, neaktuálny týždeň, skontrolujte si stav ikony (modrý štvorček) v pravom hornom 

rohu tohto týždňa: 

 
= aktuálne sa zobrazujú všetky týždne, ktoré vyučujúci sprístupnil 

= aktuálne sa zobrazuje len 1 vybraný týždeň (túto funkciu aktivuje / deaktivuje študent) 

 
Prepínanie medzi oboma režimami je jednoduché a zabezpečuje sa kliknutím na uvedenú ikonu.  
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Diskusie 
 

V rámci platformy Moodle sa používajú 2 druhy diskusií a to jednoduchá diskusia a tiež takzvané 

štandardné diskusné fórum.  

Pri jednoduchej diskusií (obr. 4) sú všetky príspevky od účastníkov organizované na jednej 

stránke, t.j. jednotlivé reakcie sa ukladajú priamo pod úvodný príspevok alebo zadanie. Pre zaslanie 

príspevku stačí použiť funkciu „Odpovedať“. 

 

Obr. 4: Ukážka jednoduchej Moodle diskusie 
 

Naopak pri použití štandardného diskusného fóra (obr. 5) si každý z účastníkov zakladá svoju 

vlastnú diskusiu k danému zadaniu a reakcie sa tým pádom neorganizujú do jednej stránky. V praxi to 

znamená, že štandardné diskusné fórum je súborom viacerých jednoduchých diskusií na určitú príbuznú 

temu. Študent, ktorý chce začať svoju vlastnú diskusiu, klikne na tlačítko „Pridať novú diskusnú tému“. 

Pokiaľ chce len reagovať v rámci niektorej z už prebiehajúcich diskusií, klikne na názov vybranej diskusie 

a následne použije funkciu „Odpovedať“ pri konkrétnom príspevku. 

 

Obr. 5: Ukážka štandardného diskusného fóra Moodle 
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Zadania & aktivity 
 
 Študenti môžu prostredníctvom Moodlu tiež zasielať vypracované zadania. Po kliknutí na 

hodnotené zadanie / aktivitu v základnom zobrazení predmetu sa v hornej časti obrazovky zobrazia 

pokyny pre vypracovanie (tak ako ich pripraví vyučujúci) a v dolnej časti formulár pre odoslanie 

vypracovaného zadania (súboru). Toto odoslanie sa uskutoční pomocou tlačítka „browse“ (výber súboru 

z PC) a následne potvrdením tlačítkom „preniesť tento súbor“. 

 

 

Obr. 6: Detail hodnoteného zadania s vyznačeným formulárom pre odoslanie 

 

Záver 
 

Narazili ste pri práci s Moodlom na komplikácie, s ktorými si neviete poradiť? Neváhajte 

kontaktovať IT oddelenie pfrana@vsm.sk. Okrem stručného popisu problému nezabudnite vo Vašom 

maily upresniť, ktorého predmetu sa týka.  

 
 
 
 
 

Za naše oddelenie Vám želám mnoho úspechov pri práci s platformou Moodle! 
 

Mgr. Peter Fraňa 
administrátor online centra 
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