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NÁVOD NA PRIHLASOVANIE 

PREDMETOV NA ROZVRH HODÍN 

V AIS2 

 
 

UPOZORNENIE: TOTO JE LEN NÁVOD!!!! Údaje sa nezhodujú s vašimim údajmi v AISe!!!!! 

 

1. Prihlásite sa do AIS2 do študentské zobrazenia → kliknete na Váš zápisný list a na zápis a na 

Zápis predmetov, kredity 

2. Otvorí sa Vám aplikácia VSES213 – 1.krok- kliknete na predmet → 2. krok - kliknete na ikonku 

bežca →3. Krok - prihlásiť rozvrh 

 

Tu budú vaše údaje a údaje o vašom štúdiu 
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3. Otvorí sa Vám aplikácia VSES024 – Prihlásenie na rozvrh – TU VIDÍTE JEDNOTLIVÉ 

ROZVRHOVÉ OKIENKA.  

a. V stĺpci „Rozsah“ je uvedené, aký typ rozvrhového okienka to je – 

prednáška=P/seminár=S/cvičenie=C/spojená prednáška so seminárom=PS 

b. V stĺpci „Poznámka“ je uvedené, či sa bude konať výučba tohto okienka online.  

Tiež môžete pri niektorých predmetoch vidieť poznámku SKUPINA 1 alebo SKUPINA 2 

(toto platí najmä pre PP1) – tu si vyberáte len 1 SKUPINU!!!!!  

c. Vybrané okienka zaškrtnete checkboxom a kliknete OK. V zápisnom liste sa predmet zobrazí 

čiernou farbou, nie modrou. Toto opakujete pri každom predmete.  

d. Na ukážke 1 (keď je viac seminárnych skupín) si teda vyberáme 2P = 2x45minútovú 

prednášku a 1x2S – SKUPINU 1=2x45minútový seminár. Ak by sme si vybrali obe okienka so 

seminárom, AIS nám vyhodí chybu, že rozvrhovaný čas nie je rovnaký ako výučbový – 

vtedy si treba jedno okienko odškrtnúť.  

e. Na ukážke 2 vidíte, ako to bude vyzerať, keď bude prednáška online (uvedené 

v poznámke pri rozvrhovom okienku prednášky) a seminár prezenčne – je uvedená 

miestnosť 

 

 

Ukážka 1 – viac 

seminárnych skupín 

Ukážka 2 – prednáška online, seminár 

prezenčne 

BOD 3 JE VEĽMI DÔLEŽITÝ 
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4. Po prihlásení všetkých predmetov, si môžete v zápisnom liste pozrieť ako vyzerá Váš 

individuálny rozvrh  

a) Ukážka: pri prihlásení 2 dvoch predmetov (pre potreby návodu sú z rozličných stupňov 

štúdia aj študijných programov, vidíte zaradené rozvrhové okienka – zelenou je 

prednáška, bielou seminár.  

 
5. Ak si budete chcieť pozrieť rozvrh aj neskôr, môžete tak spraviť  

a. Na hlavnej stránke študentského zobrazenia 

b. Alebo v ľavom menu študentského zobrazenia 

 

 

 

 

 

Tu budú vaše údaje a údaje o vašom štúdiu 

Tu budú vaše údaje 
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6. Ak si chcete pozrieť rozvrh celého ročníka alebo iného štud. programu, kliknete na Rozvrhy 

hodín v ľavom menu štud. zobrazenia (ako je zobrazené vyššie). Otvorí sa Vám aplikácia 

VSRH009 – Rozvrh hodín 

 

Ďakujeme, že ste si prečítali návod a dúfame, že ste opäť o niečo viac AISu pochopili.  

Ak áno, pošlite ďakovnú správu cez MS TEAMS našej prodekanke pre štúdium, ktorá tento 

návod pre Vás pripravila. Poteší(m) sa        

Keď neviete, kto prodekanka je, nájdite to na našom webe a možno sa dozviete kopec iných 

zaujímavých vecí o fakulte a ľuďoch, ktorí na nej pracujú. 

Tu budú vaše údaje  

Kliknutím na stredisko si viete pozrieť 

rozvrh vášho ústavu 

Kliknutím na rozvrh štud. skupiny sa 

zobrazí kompletný rozvrh vašho 

ročníka v danom štud. programe 

Tu bude vaše meno  Kliknutím na štud. porgram si viete 

pozrieť rozvrh celého štud. porgramu 

– teda všetkých ročníkov na danom 

stupni. 


