
Vážené panie dekanky a páni dekani, 

vzhľadom na nárazovo zvýšenú vyťaženosť LMS Moodle na našej univerzite by sme Vás radi 

upozornili na striktné dodržiavanie nasledujúcich pokynov. Chceme predísť preťaženiu 

systému a následným problémom a výpadkom, ktoré by mohli byť obzvlášť nepríjemné s 

blížiacim sa koncom semestra a uzatváraním predmetov. Prosíme Vás, aby ste na fakultách 

zabezpečili, aby sa tieto opatrenia dodržiavali: 

1) dôsledne dodržiavať pravidlá na vytváranie kurzov označovaním predmetov v 

MAIS  na e-learning - vytvárať iba kurzy, ktoré budú naplnené obsahom a prakticky 

používané - v aktuálnom AR je v LMS Moodle 453 aktívnych kurzov a 237 

prázdnych  (napríklad FF TU nedávno zadala 62 prázdnych kurzov). Tu je odporúčanie pre 

fakultných administrátorov LMS Moodle (MAIS), aby dohliadali na označovanie predmetov 

v MAIS na e-learning za celú fakultu, resp. ich sami označovali na základe nahlásenia ich 

pedagógov; 

2) využívať cloudové úložisko OneDrive (https://www.truni.sk/casto-kladene-otazky-faq-0), 

prípadne iné externé úložiská, na ukladanie väčších súborov a do Moodle vkladať iba externé 

odkazy na súbory - každý pedagóg má takto prístup k 1TB cloudovému úložisku, ktoré môže 

využiť; 

3) pri vytváraní a plánovaní aktivít (predovšetkým testov) nekumulovať aktivity v jednom 

časovom termíne - každý pedagóg si môže zobraziť kalendár aktivít, zobrazia sa aktivity pre 

všetky kurzy, ku ktorým je priradený. Túto funkciu by mali používať predovšetkým fakultní 

správcovia MAIS (Moodle), ktorí sú priradení ku každému kurzu a vidia prehľad 

plánovaných aktivít za celú fakultu. Na základe zobrazeného stavu by mali usmerňovať 

pedagógov fakulty pri plánovaní aktivít v Moodle: 

 

https://www.truni.sk/casto-kladene-otazky-faq-0


4) ponechať v systéme iba kurzy z predchádzajúceho AR a aktuálneho AR, ostatné vždy 

po ukončení AR odstrániť (pedagógov upozorniť na potrebu lokálneho  zálohovania 

odovzdaných úloh a vykonaných testov, prípadne celého obsahu svojich kurzov - OneDrive). 

 

Ďakujeme za pomoc! 

So srdečným pozdravom, 

 

Marek Majdan 

Prorektor TU pre rozvoj a informačné systémy 

V Trnave, 24. apríla 2020 


