
Spoločné informácie pre všetkých študentov pre tvorbu rozvrhu na LS 2022/23 

25.1.2023 

 

1. Voľba študijnej skupiny na LS 2022/2023 

Termín: od 4.2.2022 od 10:00 - 5.2.2022 do 10:00  

bude prebiehať voľba študijnej skupiny (krúžok).  Týka sa to študentov, ktorí budú mať pridelený fiktívny 

predmet (X-R) Rozvrh. 

Rozvrh X-R nedostanú  

• študenti 1. ročníka Bc.  

• všetci študenti, ktorí si na LS zapísali predmety s menej ako 15 kreditmi 

Rozvrhy pre jednotlivé krúžky máte zverejnené na stránke Svf: 

https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-studentov/rozvrh-hodin.html?page_id=4018 

Prejdite si rôzne varianty kvôli povinne voliteľným a výberovým predmetom, aby ste potom nemali 

kolízie. 

2. Individuálne zmeny 

Termín: od stredy 8. 2. 2023 od 8:00 do nedele 12. 2. 2023 do 13:00 s prerušením  9.2.2023 v čase od 

13:00 do 15:00, kedy je systém AIS uzavretý. 

UPOZORNENIE! 

počas obdobia individuálnych zmien v rozvrhu si skontrolujte, či máte pre každý jeden predmet vybranú 

aj prednášku aj cvičenie. Týmto jednoduchým úkonom sa vyvarujete tomu, že by Vás nemal vyučujúci v 

zozname. Nestačí vidieť predmet v osobnom rozvrhu! 

 

3. Informácie 

a) pre študentov 1. ročníka Bc. 

Študenti 1. ročníka Bc. si  

• nebudú voliť krúžok, nedostanú pridelený predmet X-R 

• v priebehu dňa 9. 2.2023 dostanú pridelený rozvrh s následnou možnosťou individuálnych 
úprav v rozsahu voľných kapacít, v sekcii Portál študenta/Reg./Zápisy 

• Telesná výchova - plávanie Vám bude pridelená v rámci rozvrhu. 

• Ak máte pridelené cvičenie, ale chcete zmenu a nie je voľná kapacita na cvičení, takéto zmeny 
sú možné len osobne na študijnom oddelení vzájomnou zámenou a s potvrdeným súhlasom 
oboch osôb.  

 

b) Informácie pre študentov 2. - 4. roč. Bc. štúdia a 1.- 2. roč. Ing. štúdia  

    S prideleným (X-R) rozvrhom 

• V termíne od 4.2.2022 od 10:00 - 5.2.2022 do 10:00 budete mať možnosť si zvoliť študijnú 

skupinu (krúžok) na LS 2021/2022. Študijnú skupinu si volíte výberom fiktívneho predmetu (X-R) 

Rozvrh v sekcii: Portál študenta/Reg./Zápisy 

https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-studentov/rozvrh-hodin.html?page_id=4018


Termín, kedy Vám bude aplikácia na tvorbu rozvrhu sprístupnená, nájdete v sekcii Reg./Zápisy 

dole na stránke: Zmeny v zápisoch 

• Kritéria, podľa ktorých Vás algoritmus zadelí do skupiny pre štart aplikácie sú: 

▪ VŠP za predchádzajúci akademický rok 

▪ účasť v aktuálne prebiehajúcej evaluácii  

• Váš čas pre výber študijnej skupiny  a vygenerovanie štartov uvidíte v AIS 3. 2. 2021 

• Rozvrhové akcie pre registrované Jazyky, Povinne voliteľné a Výberové predmety a predmety 

Ateliér si budete voliť v čase individuálnych zmien.  

• Pozor! Výnimka je u predmetu B1-ATT3 - Ateliérová tvorba 3 pre 3B-PSA, kedy si budete 

vyberať vedúceho ateliéru 12.2. 2023 od 10:00 do 13 :00. 

       Bez prideleného (X-R) rozvrhu 

  Študenti, ktorí nemali pridelený X-R rozvrh si budú voliť rozvrhové akcie pre všetky registrované 

predmety (povinné, povinne voliteľné a výberové) v čase individuálnych zmien 8. 2. 2023 od 8:00 

do nedele 12. 2. 2023 do 13:00 s prerušením  9.2.2023 v čase od 13:00 do 15:00.  

   Kapacita niektorých rozvrhových akcií sa budú postupne upravovať, preto zmeny sledujte 

priebežne.  

   V prípade predštudovávaných predmetov Ing. štúdia študentov v bakalárskom stupni štúdia, kde 

nie je umožnená voľba študentom (predmety posledného ročníka u študentov v nadštandardnej 

dĺžke štúdia) ak napr. v pia. o 10:00 nemáte žiadnu možnosť voľby rozvrhovej akcie, kontaktujte 

príslušného rozvrhára. 

            https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-studentov/studijne-oddelenie.html?page_id=5477 

https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-studentov/studijne-oddelenie.html?page_id=5477

