
TÚTORSKÉ INFORMÁCIE  

pre študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia  

 

 

PRI PLÁNOVANÍ ŠTUDIJNEJ CESTY SA ŠTUDENT/KA RIADI: 

▪ Študijným plánom svojho študijného programu.  Študijný plán je dostupný v 

systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.  

▪ Študijným poriadkom PdF UK 

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/   

▪ Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené 

termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.  

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-

studium/harmonogram-studia-na-pdf-uk-v-akademickom-roku-20192020/  

 

ODKAZY NA DÔLEŽITÉ DOKUMENTY: 

▪ Prihlásenie sa do AIS2 

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do  

▪ AIS2 – FAQ 

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

kladene-otazky/  

▪ Manuál na zápis predmetov:  

https://zona.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KAJL/tomas_hlava/Z

apisPredmetov2014.pdf 

▪ Manuál na tvorbu rozvrhu 

https://zona.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KAJL/tomas_hlava/

manual_rozvrh_student2012_13.pdf 

▪ Ďalšie všeobecné info + manuál AIS:    https://moja.uniba.sk/   (dôležité) 

K ďalším tlačivám sa dostanete tadiaľto! 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ZÁPISU PREDMETOV 
 

Zápis predmetov študent realizuje určením predmetov podľa študijného plánu (podľa 

odporúčaných študijných ciest), ktoré chce absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia 

(akademický rok, resp. semester).  

Tieto údaje si študent zapíše do AIS2 (zápisný list) a do ROZVRHU v aplikácii AIS2.   

Zápis predmetov do zápisného listu  a prihlásenie sa na rozvrh v AIS2 realizuje študent 

na celý akademický rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou 

stanovenom období pred začatím zimného semestra.  

 

RIADNY ZÁPIS   

Zápis predmetov do zápisných listov a prihlásenie do rozvrhu na celý akad. rok 

2019/2020  je od 2.9.2019 do 20.9.2019 (študenti si predmety pridávajú aj mažú). 

 

DOPLŇUJÚCI ZÁPIS     

Doplňujúci zápis pre zimný semester AR 2019/2020 – 23.9.-6.10.2019 

prvý týždeň od 23.9.2019 do 29.9.2019 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)  

druhý týždeň od 30.9.2019 do 6.10.2019 (študenti si predmety môžu LEN PRIDAŤ 

(vymazať predmet je možné LEN na základe písomnej žiadosti zasielanej 

prodekanke pre štúdium, ktorá musí žiadosť schváliť. Ak bude žiadosť schválená, 

predmet z AISu vymažú príslušné referentky pre štúdium na študijnom oddelení).   

  

Doplňujúci zápis pre letný semester AR 2019/2020 – 17.2.-1.3.2020 

prvý týždeň od 17.2.2020 do 23.2.2020 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)       

druhý týždeň od 24.2.2020 do 1.3.2020 (študenti si predmety pridávajú a mažú 

referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta; analogicky ako v zimnom 

semestri)  

 

 

 

 

 

 



 

 

HARMONOGRAM ROZVRHU dennej  formy štúdia 

 

Slávnostné otvorenie AR 2019/2020 je 23.9.2019 o 9,00 hod. v aule PdF UK na 

Račianskej ul.59 v Bratislave. 

Výučba v dennej forme štúdia sa začína podľa rozvrhu od 24.9.2019. 

 

 

Mailová adresa pre 1. ročník Bc. denného štúdia je: studentiden2019@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátorka a tútorka pre Mgr. štúdium, koodinátorka pre rozvrh externej formy štúdia: 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

budova: Račianska 59 

miestnosť: R108   

e-mail: sulovska@fedu.uniba.sk 

 

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami;  tútorka pre Bc. štúdium (denná aj externá forma) 

a katedrová rozvrhárka pre denné štúdium: 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

budova: Račianska 59 

miestnosť: R109   

e-mail: lopuchova@fedu.uniba.sk 
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