
Návod na predzápis do letného semestra. 
 

Otvorte si cez portál študenta registrácie a zápisy. 

V rámci predzápisu môžu nastať nasledujúce situácie: 

 

1. študent si riadne spravil registráciu všetkých predmetov 

a všetky predmety majú zelený príznak, nemusí nič spraviť, má 

všetko v poriadku.  

 
V dolnej časti zápisu síce systém hlási chybu, ktorá je len preto, že 

nie je ešte obdobie zápisu. Toto hlásenie ignorujte! 

 
 

2. študent si spravil registráciu, ale pri niektorých predmetoch má 

červený príznak a vstĺpci limit je nula. Je to spôsobené tým, že sa 

povinne voliteľný (resp. výberový) predmet nevyučuje, musí si tento 

predmet odobrať a zvoliť si iný, ktorý sa vyučovať bude (postup je 

ten istý ako pri registrácii – viď návod).  



 

Ak má predmet prerekvizitu, ktorú študent doposiaľ nesplnil, a ak 

prerekvizitou je predmet, ktorý má zapísaný (študuje) teraz 

v zimnom semestri, nemusí nič robiť s daným predmetom, pretože 

po úspešnom vykonaní skúšky sa príznak automaticky zmení na 

zelený.  

 

Ak prerekvizitou v danom predmete je predmet z letného semestra, 

tak takýto predmet s prerekvizitou si študent musí odobrať, resp. 

v mimoriadných prípadoch si môže požiadať elektronicky o výnimku.  

 

Po získaní výnimky sa príznak 

zmení na zelený. V dolnej časti 

zápisu systém hlási chybu, ktorá 

je len preto, že nie je ešte 

obdobie zápisu. Systém môže 

vyhlasovať aj nasledujúce chyby, 

a to prekročený limit kreditov (v 

LS max 45 a spolu ZS+LS 90 

kreditov), vtedy treba odobrať niektoré predmety, aby ste sa 

zmestili do limitu, inak Vás systém do letného semestra nezapíše! 

Výnimka v zmysle zákona nie je možná. 

 

 



Taktiež sa môže stať, že sa pokúšate o zápis predmetu 3x.  

Ak takýto predmet máte zapísaný v zimnom semestri, tak do 

letného semestra ho už nesmiete zapisovať. Pri hromadnom zápise 

pri takejto chybe Vás systém do letného semestra vôbec nezapíše! 

 

3. študent si registráciu nespravil, môže si doplniť do svojho plánu 

všetky predmety, ktoré sa budú vyučovať (viď návod na registráciu). 

V zozname predmetov sa nesmie zobrazovať červený príznak, okrem 

predmetov, ktoré majú prerekvizitu na taký predmet, ktorý sa 

študuje práve teraz v zimnom semestri. (Platí bod 1 a primerane 

bod 2 tohto návodu.) 

 

4. Nevykonanie predzápisu (príprava predmetov na letný semester) 

má za následok, že študent ktorý nebude mať zapísané predmety do 

svojho študijného plánu, nebude ich môcť študovať a ani si 

dodatočne dať zapísať. Nebude schválená nijaká výnimka! 

 

Problematické predzápisy konzultujte so svojou študijnou referentkou, 

v zložitejších prípadoch aj so systémovými integrátormi v čase ich 

konzultačných hodín. 


