
Návod na registráciu predmetov. 
 

Po vstupe do osobnej administratívy a vstupe do „Portálu študenta“, kliknite na 
ikonku „Registrácie a zápisy“. 
 

1. Nesplnené predmety. Ak máte za zimný semester nesplnené predmety, 

zobrazí sa Vám ponuka na registráciu týchto predmetov. Ak nemáte ešte vyčerpané 
termíny skúšok z týchto predmetov, nepridávajte si ešte v registráciách tieto 

predmety do plánu. Postačí to až pri elektronickom zápise. 

 
 

Kliknite si na tlačítko „Zobraziť študijný plán“ (viď obrázok). 

 

Rozbalí sa Vám plán predmetov na nasledujúci semester. 

 

2. Hromadná registrácia predmetov. Rozhodnite sa, ktoré predmety chcete 

v letnom semestri študovať (zaškrtnite) a nakoniec kliknite na tlačítko „Pridať 

označené predmety“. 

 



3. Registrácia po jednom predmete. Študenti s neštandardným spôsobom 

štúdia tzv. opakovanie štúdia, alebo študenti opakovaného posledného ročníka, 

ktorí už plán nemajú a aj v prípade voliteľných, predštudovávaných a 

doštudovávaných predmetov (všeobecne ktorýkoľvek predmet, ktorý nie je 

v danej ponuke) si do políčka vložte príslušný kód predmetu a kliknite na 

„Vyhľadať“ a potom po zaškrtnutí označovacieho políčka si kliknite na „Pridať 

označené predmety“ (tento postup si volia): 

 

 

 

 

 

4. Chybové hlásenia. Ak pri predmete v stĺpci „Stav“ svieti červený kruh , 

znamená to že nesplňujete podmienku pre registráciu daného predmetu!  

Ak je to predmet, ktorý má prerekvizitu* a práve teraz v tomto semestri 

študujete uvedený predmet , ktorý tvorí prerekvizitu, môžete si takýto predmet 

nechať v registrácii aj napriek tomu, že nie je splnená podmienka pre zápis daného 

predmetu, pretože ak prerekvizitu v tomto semestri splníte, automaticky sa splní 

podmienka (stav sa zmení na zelený kruh) a predmet bude zapísaný do 

nasledujúceho semestra. Ak je prerekvizita predmetom z minulého obdobia a práve 

ju neštudujete (nemôžete splniť), tak takýto predmet si musíte z registrácie 

odobrať, alebo môžete podať elektronickú žiadosť na registráciu tohto predmetu. 

 

 

 

Ak sa Vám nepodarí splniť v zimnom semestri prerekvizitu, pri zápise na LS sa 

tento predmet s prerekvizitou nezapíše.  

 

* Prerekvizita – je predmet, ktorý musíte mať už vyštudovaný (splnený). Predmet, ktorý tvorí 

podmienku pre registráciu a zápis daného predmetu. 

 

 



5. Opravy registrácií. V prípade, že ste si omylom vložili predmet, môžete si ho 

vymazať z registrácie tak, že v označovacom políčku si zaškrtnete ten predmet, 

ktorý chcete vymazať a potom stlačíte „Odobrať označené predmety“. 

 

 

 

Až do uzavretia registrácií môžete si ešte zmeniť registráciu povinne voliteľných, 

alebo výberových predmetov. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Po registráciách bude vedením fakulty vyhodnotená požiadavka na povinne 

voliteľné predmety a výberové predmety a rozhodne sa, ktoré 

z registrovaných predmetov sa pre nízky záujem nebudú otvárať 

v budúcom semestri. 

 

Približne o týždeň po uzavretí registrácií sa systém otvorí pre predzápis, 

kde si skontrolujete predzapísané predmety a v prípade, že ste si zvolili 

predmet, ktorý sa nebude vyučovať, zmeníte - odoberiete daný predmet 

a nahradíte predmetom z Vášho plánu, ktorý sa bude vyučovať. 

 

Na začiatku júla si vykonáte sami elektronický zápis do nasledujúceho 

akademického roka. V prípade chybového hlásenia (červený príznak - 

nesplnenie podmienky zápisu). musíte požiadať referentku, alebo 

integrátora o pomoc pri zápise. 

 

Sledujte Vašu AIS poštu, kde budú zverejňované všetky termíny na registráciu 

a elektronický zápis.  

Predmety, ktoré si nezaregistrujete, nebudete môcť študovať 


