
 

Návod na registrácie predmetov pre akad. rok 2008/09 
 

Registrácie predmetov prebiehajú od 13. 5. 2008 do 8. 6. 2008 
 
Registrácia predmetov sa otvára postupne pre študentov na základe ich doposiaľ získaných 
študijných výsledkov: 
13.5.-15.5. 2008 študenti s VŠP  <1;1,6>  
16.5.-22.5. 2008   študenti s VŠP <1; 2,2>  
22.5.-8.6. 2008  všetci študenti 
 

 
1. Študenti, ktorí si podali prihlášku na inžinierske štúdium a majú 

predpoklad úspešne ukončiť bakalárske štúdium: 
 
Registrácia predmetov do prvého ročníka inžinierskeho štúdia je možná až po 
skompletizovaní prihlášky – zaplatený poplatok a odovzdaná a podpísaná papierová forma 
prihlášky. 
Možnosť registrovať si predmety sa otvorí študentom postupne, podľa prospechu (pozri 
vyššie). 
 
Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy. 
 
Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať výberové a  
opakované predmety.  
Pri výberovej telesnej výchove si voľte tú s kódom TK_VYBER_Z pre zimný semester alebo 
TK_VYBER_L pre letný semester . 
 
Ak pre zimný semester kliknete na: 
Navazující studijní plán pro I-SI2 alebo I-IS2 alebo I-PSS2 (registrujete si predmety pre 
študijný program, ktorý ste si uviedli na prihláškach ako prvý)  
a zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na ZS. 
Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale upozorňujeme, že  
počet predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách platí pre celý rok, nie iba semester. 
Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k zostavovanému plánu. 
 
Následne pre letný semester kliknete na: 
Navazující studijní plán pro I-SI2 alebo I-IS2 alebo I-PSS2 
a zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. 
Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na letný semester. 
Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k zostavovanému plánu. 
 
Všetky zaregistrované predmety budú zvýraznené zeleným kolieskom. 
 
Ak ste sa pomýlili, predmety môžete aj odoberať, ale len do 8.6., kedy budú registrácie 
ukončené. 
 
 



 

 
2. Ostatní študenti: 

 
Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy. 
 
Povinné predmety na zimný semester a aj letný semester sa Vám zaregistrovali automaticky.  
Všetky už zaregistrované predmety sú zvýraznené zeleným kolieskom. 
 
Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať výberové a  
opakované predmety.  
Pri výberovej telesnej výchove si voľte tú s kódom TK_VYBER_Z pre zimný semester alebo 
TK_VYBER_L pre letný semester. 
 
Ak kliknete na: 
Váš studijní plán pro období ZS 2008/2009, 
zobrazia sa Vám znovu povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na ZS. 
Vyberte si povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale upozorňujeme, že  počet 
predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách platí pre celý rok, nie iba semester. 
Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k povinným. 
 
Následne kliknite na:  
Váš studijní plán pro období LS 2008/2009, 
zobrazia sa Vám znovu povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. 
Vyberte si povinne voliteľné predmety na letný semester. Ak si vybrané predmety označíte 
a kliknete pridať, pridajú sa Vám k povinným. 
 
Ak ste sa pomýlili, predmety môžte aj odoberať, ale len do 8.6., kedy budú registrácie 
ukončené. 
 
 
Končiaci bakalári a inžinieri  v akad. r. 2008/09 
Medzi povinnými predmetmi majú končiaci bakalári predmet záverečná práca a končiaci 
inžinieri štátnicový predmet. Tieto predmety nevymažte, sú potrebné pre štátnu skúšku. 
    
 



 

3. Pokyny pre všetkých študentov:  
 
Tlač osobných študijných plánov – priamo cez prehliadač 
1) Zostavený osobný študijný plán (OUP) musíte po ukončení registrácie, nie skôr ako 
 9. 6. 2008 !  vytlačiť, podpísať a odovzdať na študijnom oddelení. Najneskôr tak musíte 
urobiť do 16. 6. 2008.  
 

2) Do vytlačeného OUP doplňte k predmetom, ktoré opakujete, značku OP. 
 

3) Ku každému povinne voliteľnému predmetu doplňte názov predmetu, o ktorý máte záujem 
v 2. poradí pre prípad, ak sa predmet neotvorí alebo sa prekročí kapacitný limit (výber 
študentov bude v tomto prípade robený na základe ich VŠP). Ak nevyznačíte alternatívny 
predmet, tento Vám bude v prípade potreby pridelený. 

 
4) Zoznam predmetov, ktoré si (v dôsledku úprav odporúčaných študijných plánov) študenti 
zapíšu v akad. r. 2008/09 namiesto neabsolvovaných predmetov v akad. r. 2007/08:  
 

akad. rok 2007/08 akad. rok 2008/09 stupeň 
štúdia neabsolvovaný predmet sem. predmet sem. 

bakalársky Matematická logika I zimný Matematická logika I letný 
bakalársky Podnikanie a manažment zimný Podnikanie a manažment1 letný 
bakalársky Logické obvody zimný Logické obvody letný 

bakalársky Architektúra počítačov 
letný Princípy počítačového 

inžinierstva a praktikum2 
zimný 

bakalársky Algebra a diskrétna matematika letný Algebra a diskrétna matematika zimný 

bakalársky 
Právo informačných a 
komunikačných technológií 

letný 
  poznámka 3  

bakalársky Periférne zariadenia letný Periférne zariadenia  zimný 

bakalársky 
Funkcionálne a logické 
programovanie 

letný Iný povinne voliteľný predmet 
danej skupiny 

letný 

inžiniersky  
Architektúra počítačových 
systémov 

zimný Architektúra počítačových 
systémov4 zimný 

inžiniersky  
Manažment v softvérovom 
inžinierstve 

zimný Manažment projektov 
softvérových a informačných  
systémov 

zimný 

inžiniersky  Kvalita programových systémov 
letný Kvalita programových 

a informačných  systémov 
letný 

inžiniersky  Kvalita informačných systémov 
letný Kvalita programových 

a informačných  systémov 
letný 

inžiniersky  
Bezdrôtové telekomunikačné 
systémy 

letný Bezdrôtové komunikačné 
systémy 

zimný 

 
Poznámka: 
1.  Predmet Podnikanie a manažment  budú študenti štud. programu PSS absolvovať so študentami 
      štud. programu INFO. 
2.  Predmet Princípy počítačového inžinierstva a praktikum budú študenti štud. programu PSS  
     absolvovať so študentami štud. programu INFO. 
3.  Študenti, ktorí neabsolvovali predmet  Právo informačných a komunikačných technológií 
     v akad. r. 2007/08, si tento zapíšu až v akad. r. 2009/10 v letnom semestri. 
4.  Predmet Architektúra počítačových systémov budú študenti štud. programu SI absolvovať so   študentami 

štud. programu PSS. 
 
  

Zmena v registrovaných predmetoch 
Zmena v registrácii predmetov je možná iba z dôvodu neúspešne absolvovaných predmetov 
v letnom semestri. Zmenu možno urobiť len do konca skúškového obdobia, a to na študijnom 
oddelení.    

 



 

 
Študenti, ktorí budú rozkladať štúdium 
Študenti, ktorí budú rozkladať štúdium, musia okrem registrovania si predmetov cez AIS 
vyplniť aj formuláre OUP (budú prístupné na webe), kde musia vyplniť aj plán registrácie 
na rok 2009/10. 
 
 
Informácie k registrácii 
Problémy s AIS – RNDr. M. Gnipová, gnipova@fiit.stuba.sk 

Problémy so zostavením študijného plánu – Vaša referentka na študijnom oddelení. 


