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Rozvrh hodín vieme zobraziť pre Osobu, Miestnosť, Stredisko, Predmet, Študijný program, či 

Podprogram. Zvolíme aktuálny AR, Obdobie – semester, ktorý chceme zobraziť. Načítame . 

 

1. Zobrazenie môjho rozvrhu hodín 

Klik na záložku Osoba, a  ikonu  pri vašom mene: 

 

Zobrazí sa váš rozvrh hodín pre daný semester. V ľavej časti Zobrazenie musíte mať 

zvolené/zaškrtnuté možnosti „Dátum“ a „Poznámka“. Ak ste ich nemali zvolené, zaškrtnite ich a 

rozvrh znova aktualizujte stlačením ikony . 

                             

V rozvrhu hodín uvidíte konkrétne dátumy, kedy sa bude konať pre daný kurz prezenčná výučba 

v danom dni a čase. Tiež vidíte miestnosť, do ktorej je výučba nasadená: R-xxx (Račianska ul. 59), 
M-xxx (Moskovská ul. 3). 
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2. Zobrazenie rozvrhu inej osoby 

Ak si chcete zobraziť rozvrh inej osoby (napr. vyučujúceho), na karte Osoba stačíte . Vyberiete 

stredisko a načítaním zvolíte konkrétny riadok – osobu/osoby. Potvrdíte výber stlačením  OK. 

 

 

Zvolené osoby sa zobrazia, kliknete na konkrétny riadok s menom osoby a rozvrh zobrazíte 

stlačením ikony . 
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3. Zobrazenie rozvrhu podľa ročníka a študijného programu 

Zvoľte kartu Študijný program, do skratky napíšete „* a skratku programu“ – po načítaní si 

vyberiete konkrétny ročník a stlačením ikony rozvrh zobrazíte. (2mOBAN – druhý ročník, 

magisterský stupeň, študijná kombinácia OBAN). 

 

 

4. Zobrazenie rozvrhu VUZ pri učiteľských študijných programoch 

Karta Podprogram. Do skratky napíšete *VUZ a načítate . Kliknutím na riadok si vyberiete 

konkrétny ročník – napr. 1BVUZ (prvý ročník, bakalárske štúdium, VUZ). Rozvrh zobrazíte 

stlačením ikony . 

 



4 
 

 

5. Zobrazenie rozvrhu študijného podprogramu a ročníka 

Karta Podprogram, do Skratka napísať *, zvoliť Ročník (napr. 1 – prvý ročník) a načítať . 

Zvolením konkrétneho riadku a kliknutím na ikonu  zobrazíte rozvrh. (1Bxxx – prvý ročník, 

bakalári. 1Mxxx – prvý ročník, magistri) 

 

 

Ak už viete skratku,  môžete ju do časti Skratka napísať s hviezdičkou:  *OBV (načítajú sa všetky 

ročníky podprogramu OBV – výchova k občianstvu. Zvolíme požadovaný ročník: napr. 1BOBV – 

prvý ročník bakalári, výchova k občianstvu, 2MOBV – druhý ročník, magistri, výchova 

k občianstvu...). Rozvrh zobrazíme kliknutím na ikonu . 
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6. Tlač rozvrhu 

Rozvrh môžete vytlačiť stlačením ikony  a následne stránku cez prehliadať vytlačiť. 

 

 

Rozvrh môžete zobraziť ako tabuľku – zvolíte zobrazenie Ako zoznam akcií a stlačíte ikonu .xls. 

Tabuľku si môžete uložiť, upraviť a následne vytlačiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Minarovičová Katarína, september 2018 

rozvrh@fedu.uniba.sk 

web: https://zona.fedu.uniba.sk/studium/rozvrh/ 


