
Návod na vytvorenie zápisného listu a pridanie predmetov do zápisného listu  

pre pokračujúce študentky a študentov FSEV UK 

1. Prihláste sa do AIS2. 

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

3.  
 

 

4. Otvorí sa Vám aplikácia VSES381 Zoznam zápisných listov. Vyberiete akad. rok 2022/2023 a ročník (ak predlžujete štúdium, 

tak si vyberiete ročník, v ktorom ste mali štúdium pôvodne ukončiť – BC – 3.ročník, Mgr. – 2 .ročník) a kliknete na tlačidlo 

. 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.  

  

1. 

2. 

Tu budú údaje o vašom štúdiu 

3. 
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5. Predmety si zapíšete tak, že kliknete na bežca  (bežec bežne ponúka možnosti, čo vlastne chcete robiť) a vyberiete 

možnosť „zápis predmetov, kredity“). 

 
 

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

plán dostupný na webe fakulty. Následne si v AISe vyberiete predmety z vášho ročníka na zimný AJ letný semester – viď bod 

6 (študijný plán sa robí na celý akademický rok. Končiace ročníky si zapisujú aj štátnicové predmety!!! 

 
 

Tu budú údaje o vašom štúdiu 

Tu bude vaše meno a priezvisko 

Interval pre zápis bude nastavený od 18.7.2022 do 2.10.2022 

Tu bude vaše meno a priezvisko 

Tu budú vaše študentské údaje   

Tu budú údaje o vašom štúdiu 

Študijný plán pre vyššie ročník 

sa bežne skladá z povinných 

a povinne voliteľných 

predmetov. V odporúčanom 

štud. pláne dostupnom v AISe 

aj na webe fakulty je 

označené, koľko povinne 

voliteľných predmetov 

z ponuky PVP pre daný akad. 

rok a pre daný ročník si máte 

vybrať. Toto je len 

odporúčanie, môžete si 

vybrať aj viac PVP, alebo aj 

menej. Avšak vždy na konci 

štúdia musíte mať splnenú 

skladbu kreditov za jednotlivé 

skupiny predmetov.  

 

https://fses.uniba.sk/studium/studijne-programy-a-plany/studijne-plany/
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7. Pre pridanie predmetu kliknite na skupiny predmetov (ľavé menu – Śtudijná časť – povinné predmety/povinne 

voliteľné/výberové) –kliknite na ikonku „pridať predmet“  – prvá ikonka = „list s pluskom“ a vyberte možnosť pridať 

predmet zo študijného plánu. Vyberte predmety na zimný aj letný semester. Končiace ročníky si zapisujú aj štátnicové 

predmety z časti „štátne skúšky“). 

 

 
 

8. Otvorí sa vám aplikácia „Pridanie predmetov do zápisného listu.“ Pri povinných predmetoch  kliknete na prvú ikonku „Označiť 

všetky“  (2 štvorce s fajočkou =checkbox), čím si pridáte všetky povinné predmety zo štud. plánu (ich checkbox bude 

modrý a odfajknutý ). Pri povinne voliteľných a výberových predmetoch si postupne označíte predmety, ktoré si chcete 

zapísať. Zapisujete si predmety aj na zimný aj na letný semester.  

 

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 18.7.2022 do 2.10.2022 

Tu budú vaše študentské údaje   

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

ikonku krížika a odhlásite sa z AIS2.  

 
 

10. Po zverejnení rozvrhu si následne môžete predmety do rozvrhu prihlásiť.  

11. Ak sa po prihlásení predmetu do rozvrhu rozhodnete predmet nenavštevovať, tak je potrebné si ho nielen odhlásiť 

z rozvrhu, ale aj vymazať zo zápisného listu – pomocou ikonky smetného koša .  

 

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

systémom AIS2 nádete tu. 

 

 
 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/

