
Elektronický zápis do zimného semestra. 
 

(Obrázky v návode sú iba ukážky, preto sa môžu odlišovať od skutočného hlásenia)  
Návod je vzorový a je pripravený z predmetov pre Bc. programy. Študenti Ing. štúdia budú postupovať 
obdobne.  

 

Postup pri elektronickom zápise do ZS nasledujúceho školského 
roka.  

Skôr, ako pristúpite k zápisu, skontrolujte si, či máte v AIS zapísané všetky 
známky a zápočty z tohto školského roka! Vytlačte si z AIS Váš študijný plán. 

 

Pri elektronickom zápise sa študenti zapisujú sami len do zimného semestra. 
Do letného semestra sa bude robiť predzápis, ale až počas zimného semestra, 

preto teraz Vám nevyplýva nijaká povinnosť k letnému semestru.  

 

Zapisujete si predmety, ktoré Vám ponúka študijný plán a opakované predmety 

minulého školského roka (zapisované 2x), ktoré sa Vám nepodarilo spraviť v tomto 
školskom roku. Horná hranica kreditov zápisu je pre zimný semester max. 

55 kreditov! Povinnosť je zapísať si približne 30 kreditov (včítane opakovaných 
predmetov). Táto povinnosť neplatí pre opakujúcich študentov v končiacom ročníku, 

ak si už nemajú možnosť zapísať príslušný počet kreditov. Prednostne si musíte 
zapísať opakované predmety! Ak máte v študijnom pláne predmet, v ktorom je 

prerekvizita a nemáte túto prerekvizitu splnenú, potom si zvoľte predmet 
z vyššieho ročníka, aby ste splnili požiadavku min. 30 kreditov za semester. 

Samotný postup zápisu je jednoduchý a spočíva z niekoľkých krokov. 
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1. VSTUP.  

Prihláste sa do Vašej osobnej administratívy v AIS, Kliknite na Portál študenta a v 
ňom na ikonku Reg./Zápisy:  

 
obr. 1  

Zobrazí sa Vám zoznam zaregistrovaných predmetov (obr.2a) a v prípade 
neukončených predmetov z minulého školského roka aj zoznam nesplnených 

predmetov (obr.2b). Študentom, ktorí ukončili všetky predmety v tomto roku, sa 
zoznam neukončených predmetov neobjaví. Študenti, ktorí si nespravili registráciu 

tam nebudú mať pripravené predmety, iba opakované predmety, ktoré ste nesplnili. 
Pozrite si poznámku na konci bodu 3 (červená kurzíva k odbornej praxi). 



 

obr. 2a 

 

obr. 2b 
 

2. REGISTRÁCIA VYKONANÁ  
Ak ste si korektne spravili registráciu predmetov a pri predmetoch všade svieti v 

stĺpci „STAV“ zelený kruh, môžete preskočiť všetky body a prejsť až na bod 9 a 10. 
Ak ste si spravili registráciu, ale svieti pri niektorom predmete v stĺpci „Stav“ 

červený kruh, prečítajte si chybové hlásenie. Mohla nastať jedna z nasledujúcich 
chýb v zápise, ktorú treba opraviť (pozri aj bod 4 „Chybové hlásenia“): 
 

a) - predmet sa z dôvodu nízkeho záujmu študentov nevyučuje (v stĺpci „Limit“ je 

nula), (obr. 2b), musíte si zvoliť iný predmet z daného bloku (zoznamu) povinne 
voliteľných resp. výberových predmetov. 
 

b) - v rámci registrácií ste na vyššej pozícii, ako je limit zápisu (obr. 3) na 
predmete, platí obdobne ako v bode 2.a).  
 

c) - predmet má prerekvizitu a vy ju nemáte splnenú (obr. 4), nemôžete si 
predmet zapísať. Ak máte málo kreditov, vyberte si niektorý predmet z vyššieho 

ročníka. 
Prerekvizita je predmet, ktorý musíte mať vyštudovaný a ukončený pred zápisom predmetu s 

prerekvizitou. Napr. Matematika1 pred Matematikou2 – vymyslený príklad.  

 



 
obr. 3  

 
obr. 4  

 

 
 

 

3. REGISTRÁCIA NEVYKONANÁ  
Ak ste si nespravili registráciu predmetov, kliknite na tlačítko: „Zobraziť študijný 

plán“ (obr.5) a rozbalí sa Vám študijný plán na zimný semester nasledujúceho 
školského roka: 

 
obr. 5 

 

Zobrazia sa Vám:  
Predmety nesplnené v minulom období: 

 
obr. 6 

Povinné predmety a povinne voliteľné predmety: 



 
obr. 7 

Ďalšie povinne voliteľné predmety (môžete ich mať aj viac blokov) obr.8. 

 obr. 8 
 

Zaškrtnite si všetky povinné predmety a vyberte si zaškrtnutím povinne voliteľné 
predmety (obr.7 a obr.8).  

Študentom, ktorým sa tento plán nezobrazí, pokračujú podľa 4. bodu!  
POZOR!  

Ak teraz, v letnom semestri tohto školského roka máte predpísanú odbornú prax a 

určite ju budete absolvovať počas týchto prázdnin, tak tento premet budete mať 

v zozname neukončených predmetov. V tomto prípade pri zaškrtávaní opakovaných 

predmetov do nasledujúceho školského roka v časti: „Predmety nesplnené v minulom 

období“, (obr. 6) odbornú prax vynechajte zo zoznamu zapisovaných predmetov! 

(nezaškrtnite!). 

 

4. DOPLNENIE PREDMETOV.  

Pri neštandardnom type štúdia (znovuprijatí, nadštandardná dĺžka štúdia 
(nemajú už študijný plán) a pod.), alebo pri voľbe výberových predmetov alebo pri 

akomkoľvek pridávaní predmetov si vložíte do políčka „Predmet“ kód predmetu 
(pozrite si príslušný študijný plán, alebo zoznam výberových predmetov), ktorý 

potrebujete, alebo chcete študovať a stlačíte „Vyhľadať“ (obr. 9 a obr. 10).  
V prípade povinne voliteľných predmetov, ktoré ste chceli študovať a z dôvodu 

nízkeho záujmu študentov v registrácii sa neotvoria, musíte si zvoliť iný predmet z 
ponuky príslušného bloku povinne voliteľných resp. výberových predmetov daného 

študijného programu, pridávate predmet tiež podľa tohto bodu, alebo primerane 

podľa bodu 3. Odobratie pôvodného predmetu riešite podľa bodu 5. 
 



 
obr. 9 

 
Po vyhľadaní predmetu zaškrtnite políčko a stlačte tlačítko „Pridať označené 

predmety“ (obr.10).  
 

 
obr. 10 

Tieto predmety sa Vám môžu zobraziť aj ako voliteľné (obr. 11):  
obr. 11 

 
Túto situáciu s označením neriešte (obr. 11). Bude riešená hromadne, čo je vec 

integrátora a študijnej referentky.  

 

5. ODOBRATIE PREDMETOV. 
 

V prípade, že potrebujete odobrať niektorý predmet 
(napríklad zrušený predmet, vyštudovaný predmet...), 

tak v zozname pripravených predmetov na zápis si 
označte v označovači si označte príslušný predmet 

a tlačítkom dole „Odobrať označené predmety“ si 

predmet vymažete zo zoznamu predmetov. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

obr. 12 



6. CHYBOVÉ HLÁSENIA 
Ak chybové hlásenie oznamuje:  

- 1 „Prekročený limit prihlásených“ (obr.3 a obr.13), alebo  
- 2 „Pridanie tohto predmetu nie je povolené.“, alebo  

- 3 predmet má prerekvizitu, ktorú ste nesplnili (obr. 4), alebo 

- 4 prekročili ste maximálny limit kreditov (55) na zimný semester. 
 

V prvých troch prípadoch si odoberte tento predmet, pri štvrtom prípade - 
prekročení limitu odstráňte ktorýkoľvek predmet, okrem opakovaných, (na obr.12 

je vidieť príslušné označovače a tlačítko). V prvých dvoch prípadoch si musíte zvoliť 
iný povinne voliteľný alebo výberový predmet, z daného bloku predmetov, ktorý je 

otvorený, aby ste si doplnili študijný plán, alebo počet kreditov. Zoznam zrušených 
predmetov. V treťom prípade máte ešte možnosť, podať elektronickú žiadosť 

garantovi predmetu (je na konci riadku príslušného predmetu). V prípade kladného 
vyjadrenia sa Vám automaticky zmení príznak na zelený a odstráni sa prekážka 

k E-zápisu. V prípade, že Vám nebude vyhovené, odoberte tento predmet podľa 
bodu 5 a podľa bodu 4 si pridajte iný predmet z vyššieho ročníka, ktorý nemá 

prerekvizitu. 

 
obr. 13 

 

7. PREDMETY „KONZULTAČNE“ Študenti, ktorí získali v 

opakovaných predmetoch platný zápočet, môžu si prepnúť spôsob štúdia v danom 

predmete na „KONZULTAČNE“.(obr.14)  
 

Nesplnené predmety z letného semestra sa Vám ponúkajú automaticky 
„KONZULTAČNE“ do zimného semestra, ak z nich máte platný zápočet. 

Predmety zo zimného semestra v ktorých máte zápočet si musíte sami 

prepnúť na konzultačnú formu (obr.14). 
V prípade predmetov zapísaných „KONZULTAČNE“, môžete skúšku absolvovať po dohode 

so skúšajúcim už aj v priebehu zimného semestra. Samozrejme, že ak túto možnosť 

nevyužijete, tak môžete skúšku robiť aj v LS (máte tri pokusy za celý školský rok).  

 

 
 
 

Obr. 14 
 

8. VÝBEROVÉ PREDMETY – sú všetky predmety študijných plánov, 

ktoré sa v danom období vyučujú (okrem povinných predmetov z Vášho plánu) + 

ponúkané výberové predmety mimo plánov, na doplnenie požadovaného počtu 
kreditov vo Vašom študijnom pláne. Výberové predmety si pridajte spôsobom 

popísaným v bode 4.  
 

9. E-ZÁPIS. Po zrakovej kontrole zapísaných predmetov urobíte zápis 

kliknutím na tlačítko „Vykonať e-zápis“ (tlačítko na zápis je úplne dole v danej 
aplikácii - obr.15):  

http://www.svf.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/aktuality-pre-studentov.html?page_id=3903
http://www.svf.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/aktuality-pre-studentov.html?page_id=3903


 
obr. 15 

Po E-zápise sa Vám zobrazí správa (obr.16), čím ste oficiálne zapísaný do 

nasledujúceho školského roka. 
 

 
obr. 16 

 

 

Po takomto kladnom hlásení prejdite na 10. bod.  

 
Ak Vám z akéhokoľvek dôvodu elektronický zápis nie je umožnený, systém ohlási 

chybové hlásenie (obr.17):  
 



 
obr. 17  

musíte:  
- opraviť zápisový hárok tak, aby tam nesvietil nijaký červený kruh (naspäť od 3. 

bodu), alebo,  
- prísť osobne za integrátorom fakulty (prípadne aj telefonicky) do zverejneného 

termínu na web stránke (viď nižšie), keď máte problém pri viacerých opakovaných 
pokusoch o elektronický zápis. 

 

10. TLAČ ZÁPISOVÉHO HÁRKU.  
Zapísané predmety si vytlačte pomocou aplikácie „Tlač zápisového hárku“ 

uvedenej na obrázku 18:  

obr. 18 

Výstupy sú pdf formáte a môžete si ich aj uložiť na Vašom počítači, k neskoršiemu 

tlačeniu. Je to Váš dôkaz, že ste si spravili zápis a aj následne pri reklamáciách sa 
preukazujete týmto zápisovým hárkom. Ak ste si nespravili správny zápis, takýto 

dokument sa Vám nevytlačí. 
 

11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE. 

Problémové zápisy integrátormi sa budú riešiť v konzultačných hodinách 
integrátorov v termínoch uvedených na web stránke (viď nižšie) v miestnosti 

prodekana pre vzdelávanie a integrátorov na prízemí budovy „C“.  
Konzultačné hodiny a všetky informácie, alebo zmeny sú vždy uvedené na stránke:  

Aktuality pre študentov 
Integrátori:  
Pevná linka integrátorov počas zápisov (miestnosť integrátorov: +421 2 59274482)  
 

Ing. Marian Dubík, tel.: +421 2 59274224 (prípadne aj +421 903 430163) 
Ing. Peter Korčák, tel.: +421 2 59274344  
 

Kontaktné údaje na integrátorov sú v AIS (aj bez prihlásenia sa do systému) v „Ľudia 

na STU“ po zadaní príslušného mena.  
V prípadoch, že sa ešte vo Vašich plánoch vyskytujú pri opakovaných predmetoch staré kódy 

začínajúce B- ...,  I-...., (najmä študenti po prerušení štúdia) tieto používajte len pri opakovaných 

predmetoch, Inak používajte iba nové kódy B1-...., I1-...., prípadne konzultujte mailom, alebo 

zvolajte integrátorom. 

 

Nesplnenie si elektronického zápisu, resp. zápisu pomocou integrátora 
v uvedenom čase pre elektronický zápis môže mať za následok, návrh na 

vylúčenie zo štúdia. 

http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3903%20
http://is.stuba.sk/lide/?lang=sk
http://is.stuba.sk/lide/?lang=sk

