
Zápis študentov  

do vyšších ročníkov Bc. a Ing. štúdia v akademickom roku 2021/2022 
 

 

Elektronický zápis nahrádza povinnosť študenta osobne sa zúčastniť povinného 

administratívneho zápisu na začiatku akademického roka na študijnom oddelení. 
 

1. Elektronický zápis  
vykonáte podľa manuálu zverejneného na stránke fsev.tnuni.sk , nie cez pridávanie predmetov 

v zápisnom liste!!!  

V prípade zmeny osobných údajov, nevypĺňajte tieto údaje do systému, ale pošlite doklad o zmene na 

študijné oddelenie. 

• Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom kreditov: 

- denné štúdium - 60 kreditov (minimálne 30 za semester),  

- externé štúdium - maximálne 48 kreditov za celý učebný plán. 

• Zapisujú sa predmety pre akademický rok tak, aby boli dodržané zásady Kreditovej vyhlášky 

a Študijného poriadku TnUAD (www.tnuni.sk ):  

Blok A - Povinné predmety (PP) – zapisujú sa všetky predmety 

Blok B - Povinne voliteľné predmety (PVP) – minimálny predpísaný počet v zimnom a letnom 

semestri je uvedený v učebných plánoch, ktoré sú súčasťou týchto pokynov 

Blok C – Výberové predmety (VP)  

Blok „Štátne skúšky“ – len končiace ročníky – zapisujú sa všetky predmety.  

Kredity za štátnicové predmety sa započítavajú do počtu kreditov za letný semester.  

• Do celkového počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za opakovane zapísané predmety a na Ing. 

štúdiu za diferenčné predmety v bloku C, ktoré sú označené ako „iná VŠ“. 

• PVP a VP predmety, ktoré sú v AISe červené, sú zablokované a nemožno ich pridať. 

• Študent, ktorý nemá v predchádzajúcom akademickom roku vykonané všetky predmety a chce ich 

vykonať v tomto akademickom roku, zapíše si ich do AISu. Predmet si vyberá z aktuálneho študijného 

plánu, nie z ponuky predmetov ani z ponuky neabsolvovaných predmetov.  

Napríklad: 

V 1. ročníku v ak. roku 2020/2021 neabsolvovaný predmet Matematika I. (povinný predmet – blok A) 

Pri zápise do 2. ročníka ak. roka 2021/2022 si vyberie v bloku A – povinné predmety možnosť „Pridať 

predmet zo študijného plánu“, doporučený ročník: 1. ročník  a z predmetov študijného plánu zaškrtne 

predmet Matematika I. Stlačením OK predmet pridá do študijného plánu. Po zapísaní predmetu do 

príslušného bloku cez ľavé tlačítko myši vyberie „Náhrada za predmet, opakovaný zápis“, vyberie ak. 

rok v ktorom Matematiku I.  neurobil, vyznačí ho a stlačí OK. Náhradu si skontroluje.  

Predmet je možné opakovane si zapísať len raz! 

V prípade, že sa Vám nebude dať pridať opakovaný predmet do AISu, kontaktujte študijné oddelenie. 

• Študenti ktorí mali končiť štúdium v ak. roku 2020/2021 štátnou skúškou sa musia opakovane 

zapísať:   

• Študenti, ktorí nevykonali všetky predmety z predchádzajúcich ak. rokov, si ich opakovane zapíšu.  

• Študenti, ktorí vykonali všetky predmety, nezúčastnili sa štátnic alebo nevyhoveli na štátniciach sa 

musia opakovane zapísať do ak. roka 2021/2022. V AISe si pridajú zápisný list do ktorého si zapíšu 

len štátne skúšky a v čase štátnic sa budú riadiť pokynmi pre štátne skúšky, t.j. prihlasovanie na 

termín ŠS, pridanie prác do Centrálneho registra ZP atď.  

• V zmysle smernice č. 3-U-004  bude študentom vyrubené školné za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia a taktiež je potrebné zaplatiť poplatok za prolongačnú známku. 

• Upozornenie: Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac 

ako dva roky.  

• Študenti, ktorí majú prerušené štúdium do 31.8.2021 sa môžu zapísať až po 1.9.2021. Spôsob 

a termín zápisu si dohodnú mailom so študijnou referentkou. Ak v čase prerušenia štúdia došlo k zmene 

študijných plánov, študent je povinný pri zápise po prerušení štúdia rešpektovať aktuálny študijný plán 

https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=511
http://www.tnuni.sk/


a rozsah predmetov. 

         

2. Podmienky elektronického zápisu a poplatky 

 
• AIS bude otvorený na elektronický zápis od 12. júla 2021 do 10. augusta 2021.  

• Do ak. roka 2021/2022 sa môže zapísať študent len vtedy, ak splní nasledujúce podmienky: 

• Má zapísané hodnotenie opakovaných predmetov v AISe.  

• Získa minimálne 50% kreditov zo zapísaného učebného plánu za daný ak. rok. Do tohto počtu 

kreditov sa nezarátavajú kredity za opakovane zapísané predmety.  

• Študent, ktorý nevykoná elektronický zápis bude vyzvaný k administratívnemu zápisu, ktorého sa 

bude musieť zúčastniť do 10. dní od prevzatia zásielky. Ak sa v uvedenom termíne nedostaví na 

zápis, bude mu štúdium v zmysle zákona ukončené. 

• Elektronický zápis bude potvrdený len tým študentom, ktorí budú mať v AISe uhradené všetky 

poplatky. 

• Študent sa považuje za riadne zapísaného do ak. roka 2021/2022 až po potvrdení elektronického 

zápisu študijným oddelením.  

• Prolongačné známky a potvrdenia sa budú vydávať v mesiaci september 2021 na študijnom 

oddelení.  

• Platby súvisiace so zápisom študenta (poplatok za prolongačnú známku a spoplatnené štúdium 

vygenerované v AISe) je nutné zrealizovať výlučne bankovým prevodom (nie šekom). Či platba 

prebehla úspešne si študent môže skontrolovať v AISe. V prípade, že sa platba do 10 dní nezaeviduje 

v AISe, kontaktujte mailom hlavnú účtovníčku: maria.suletyova@tnuni.sk, nie študijné oddelenie.  

Platobné údaje (platobný príkaz si môžete vytlačiť aj z AISu):  

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu: SK 1381800000007000065375 

Variabilný symbol za známku: 10601 

Variabilný symbol za spoplatnené externé: 10661 

Špecifický symbol: ID študenta (nájdete na preukaze študenta pod fotografiou) 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta. 

SWIFT kód (pri zahraničných platbách): SPSRSKBA 

• V prípade, že ste už v minulosti študovali alebo ešte študujete alebo sa rozhodnete zapísať aj na ďalšiu 

vysokú školu, ste povinní do 8 dní  po zapísaní sa na ďalšej vysokej škole písomne oznámiť túto 

skutočnosť na Študijné oddelenie (Organizačná smernica č. 3-U-004, Príloha č. 2 tlačivo na 

www.tnuni.sk  / Študenti / Školné a poplatky). Konanie študenta, ktorý nezaplatil školné alebo poplatok 

vo výške, alebo v termíne určenom a ktorému rektor nepovolil ich zníženie, odpustenie alebo odloženie 

termínu splatnosti, alebo ktorý uviedol nepravdivé skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, je 

disciplinárnym priestupkom (§72 131/2002 Z.z.). 

• Technické problémy (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši technik FSEV p. Roman 

Minaroviech, mail: roman.minaroviech@tnuni.sk 
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