
Návod na vytvorenie zápisného listu a pridanie predmetov do zápisného listu  

pre novoprijaté študentky a študentov FSEV UK na bakalárske štúdium 

1. Prihláste sa do AIS2 pomocou údajov, ktoré ste dostali v SMS správe. Nasledujte pokyny pre zmenu hesla.  

2. Kliknete v hlavnom menu na „zápisné listy“ a vyberte možnosť „vytvoriť zápisný list“ 

 
 

3. Otvorí sa Vám aplikácia VSES381 Zoznam zápisných listov. Vyberiete akad. rok 2021/2022 a ročník „1-Prvý ročník“ a kliknete 

na OK. To spôsobí, že ste si vytvorili zápisný list na daný akad. rok a môžete si doň nahrať predmety, ktoré plánujete za daný 

akad. rok absolvovať.  

 
 

 

 

 

Vaše meno a priezvisko 

Vaše ID 

Posledné prihlásenie 

1. 

2. 

Tu budú údaje o vašom štúdiu 
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4. Predmety si zapíšete tak, že kliknete na bežca (bežec bežne ponúka možnosti, čo vlastne chcete robiť) a vyberiete možnosť 

„zápis predmetov, kredity“). 

 
 

5. Otvorí sa Vám aplikácia VSES213 – Zápis predmetov, kredity. Pred pridaním predmetov si otvorte váš odporúčaný študijný plán 

dostupný tu. Následne si v AISe vyberiete predmety z prvého ročníka na zimný AJ letný semester – viď bod 6 (študijný plán sa 

robí na celý akademický rok). Ak si zvolíte iné predmety odporúčané pre vyššie ročníky, riskujete, že povinný predmet z prvého 

ročníka nebudete mať kedy absolvovať, keďže sa Vám neskôr môže kryť v rozvrhu s iným predmetom. PRETO ODPORÚČAME 

POVINNÉ PREDMETY ABSOLVOVAŤ V ODPORÚČANOM ROKU ŠTÚDIA. Rovnaký štud. plán je nahratý aj v AISe.  

 
 

Tu budú údaje o vašom štúdiu 

Tu budú údaje o vašom štúdiu 

Tu bude vaše meno a priezvisko 

Interval pre zápis bude nastavený od 14.7.2021 do 3.10.2021 

Tu bude vaše meno a priezvisko 

Tu budú vaše študentské údaje   

https://fses.uniba.sk/studium/studentky-a-studenti/studijne-programy-a-plany/
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6. Pre pridanie predmetu kliknite na skupiny predmetov (ľavé menu – Śtudijná časť – povinné predmety) – ako prváčky a prváci 

máte LEN povinné predmety a kliknite na ikonku „pridať predmet“ – prvá ikonka = list s pluskom a vyberte možnosť pridať 

predmet zo študijného plánu. Vyberte povinné predmety na zimný aj letný semester.  

 

 
 

7. Otvorí sa vám aplikácia „Pridanie predmetov do zápisného listu a kliknete na prvú ikonku (2 štvorce s fajočkou =checkbox), čím 

si pridáte všetky predmety zo štud. plánu v danej skupine. Keďže by ste v prvom ročníku mali absolvovať všetky povinné 

predmety, nemusíte si ich pridávať po jednom. Ak sa predsa len rozhodnete niektorý predmet si nezapísať, kliknete na štvroček 

pri danom predmet a odškrtnutý checkbox zrušíte zrušíte. Po zaškrtnutí checkboxov, kliknete na OK.  

 

Scrollovaním 

nadol uvidíte 

všetky 

predmety, ktoré 

si pridávate 

Alternatívne môžete 

posunúť rozdeľovač nižšie 

a uvidieť viac predmetov 

Tu bude vaše meno a priezvisko 

Interval pre zápis bude nastavený od 14.7.2021 do 3.10.2021 

Tu budú vaše študentské údaje   

Tu budú vaše študentské údaje   
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8. Následne si vaše zapísané predmety môžete skontrolovať. Zápis predmetov máte ukončený       Potom kliknete na červenú 

ikonku krížika a odhlásite sa z AIS2.  

 
 

 

Dúfame, že návod Vám pomohol a predmety ste si úspešne zapísali. Ďalšie návody na zoznámenie so 

systémom AIS2 nádete tu. 

 

Ak máte čas a chuť, vyplňte dotazník užitočnosti a spokojnosti s návodom cez MS Forms. 

 

 

 

Zo ďakujeme! 

 

 
 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-fDv9teEfbNEqoEujoPpsOFUN1QxUThVSFY4UUtSQ0tDSkNEWTZJUzhKMS4u

