
Oznam pre 2. ročníky inžinierskych  študijných programov 

Povinná registrácia predmetov v systéme AIS ( v aplikácii Moje štúdium Portál študenta 

REG/ZÁPISY )  

Od 1. 8. 2022 do 14. 8. 2022 sa uskutoční registrácia predmetov na akademický rok 2022/2023 

(ZS, LS). V aplikácii Reg / Zápisy bude sprístupnené tlačidlo - , ktorým si urobíte elektronický 

zápis. 

Študent pri registrácii predmetov musí vždy zadávať číslo predmetu ( nie názov predmetu ) 

podľa svojho študijného plánu. Študent bude mať automaticky v AIS povinné predmety 

nasledujúcich dvoch semestrov. Ak ich tam nemá, doplní si ich tlačidlom [ ]. Zoznam 

predmetov je možné upraviť odobratím [ ], alebo pridaním [ ].  

Úprava študijného plánu sa musí vykonať pre zimný aj pre letný semester. Zapísané a 

nevykonané predmety v súčasnom akademickom roku si zapíšete do akademického roka 

2022/2023 podľa svojho študijného plánu s číselným kódom, ktorý je uvedený pred každým 

predmetom ( AIS - Portál študenta - Kontrola plánu ).  

V AIS si ďalej zvolíte povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného plánu. 

Výberové predmety slúžia na doplnenie kreditov potrebných na postup do ďalšieho ročníka. 

Výberové predmety si doplníte ich vyhľadaním prostredníctvom čísla predmetu [ ] a jeho 

následným označením a pridaním. Študent si zapíše predmety v určitom počte kreditov v 

zmysle študijného plánu. Pre postup do ďalšieho ročníka je potrebných minimálne 30 kreditov. 

Registrácia predmetov je povinná, aby ste mohli úspešne vykonať svoj e – zápis do vyššieho 

ročníka.     

Čo je potrebné urobiť v AIS pred e-zápisom: 

1. Pred e-zápisom si každý študent musí skontrolovať známky z vykonaných predmetov. Ak nie je 

známka zapísaná, kontaktuje vyučujúceho, aby chybu odstránil. Chybu musíte odstrániť skôr 

ako sa e-zápis uskutoční.  
2. Študent musí mať dosiahnutý počet kreditov, potrebný na postup do ďalšieho ročníka a 

splnené všetky opakovane zapísané predmety. 

4. Študent musí mať absolvované všetky skúšky, ktoré plánoval vykonať v akademickom roku 

2021/2022 a známky z nich zapísané v AIS. Po vykonaní e-zápisu sa študentovi uzavrie ročník v 

akademickom roku 2021/2022 a to znamená, že študent po e-zápise už nemôže absolvovať 

žiaden zápočet, klasifikovaný zápočet, skúšku za akademický rok 2021/2022.  

5. Študent si zapíše predmety na ak. r. 2022/2023. 

6. Študenti, ktorí sa zapisujú do posledného ročníka Bc. alebo Ing. štúdia si zapíšu všetky 

neabsolvované predmety a sú povinní ich všetky vykonať. Doplniť potrebné kredity si môžu 

zapísaním výberových predmetov nad rámec svojho študijného plánu.  

7. Študenti vyšších ročníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre postup do ďalšieho akademického roka 

a ich zápisový hárok neobsahuje chyby, môžu si potvrdiť svoj zápisový hárok a zapísať sa do 

štúdia.  



8. Študent, ktorý má splnené všetky povinnosti a vykonal povinnú registráciu predmetov v AIS, 

klikne na tlačidlo.  

8. Študent, ktorý v AIS urobí e-zápis, je povinný doručiť osobne alebo poslať poštou na študijné 
oddelenie vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré nájde na stránke 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-
manazmentu/studium/studenti/bakalarskestudium.html?page_id=4531 a to najneskôr  
do 9. 9. 2022. 
 
Sú to tlačivá:  

 Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu  

 Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu (v prípade, že študuje na dvoch 

vysokých školách, na ktorej škole bude uhrádzať školné. Ak bude študent uhrádzať školné 

na inej vysokej škole, pošle potvrdenie o zaplatení školného na inej VŠ. 

 Písomne uvedené bankové spojenie ( IBAN platobného účtu + SWIFT kód banky + názov 
banky) 

 

Ďalej je potrebné k zápisu vykonať:  

 Ak si chcete objednať preukaz alebo prolongáciu, musíte už byť e-zapísaný do 

nasledujúceho akademického  roka 2022/2023. Výber preukazu alebo prolongačnej 

známky realizujte cez Akademický informačný systém cez Portál študenta – Financovanie 

– Objednávky. Tu si vyberiete typ známky a vložíte do košíka. Študenti, ktorí majú záujem 

využívať zľavu aj na dopravu, nárok na zľavu v doprave máte do dovŕšenia 26 rokov, resp. 

do ukončenia 2. stupňa štúdia, si musia doplatiť poplatok za objednanie dopravných 

funkcionalít. Bez tohto doplatku sa priložením preukazu na terminál zľava na preukaze 

neaktivuje. Platbu je potrebné vykonať online. Vybavená bude len zaplatená objednávka. 

Prolongačná známka ISIC platí až po elektronickej prolongácii na termináli na Rektoráte 

STU po 1. 9. 2022. Databáza terminálu sa aktualizuje minimálne dvakrát denne. Študent si 

potvrdenie o štúdiu a preukaz alebo prolongačnú známku vyzdvihne osobne na študijnom 

oddelení. So sebou prinesie aj podpísaný zápisový hárok.  

Informácia o úhrade školného v akademickom roku 2022/2023 

Študenti, ktorí v akademickom roku 2022 /2023 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia alebo 

súbežne študujú na inej vysokej škole, sú povinní v zmysle § 71 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a smernice rektora č. 4/2017-SR zaplatiť školné. Po zápise sa rozhodnutie o 

povinnosti uhradiť školné musí doručiť študentovi do vlastných rúk. Študent zaplatí školné až 

po doručení rozhodnutia, nie skôr. 
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