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3. Pokyny k zápisu na štúdium Bc. a Ing.  
do 1. ročníka v akademickom roku 2023/2024 

 

 

Zápis do Akademického informačného systému (AISu) vykoná Študijné oddelenie 

na základe poštou zaslaných dokladov, žiadny iný (administratívny ani 

elektronický) zápis sa konať nebude. 

 

 

Povinné doklady: 
1. Doklad o ukončení štúdia (maturitné vysvedčenie, Bc. diplom alebo nostrifikácia),  

2. Evidenčný list študenta, 

3. Protokol o zápise a študijný plán 1. ročník. 

 

1. Doklad o ukončení štúdia posielajú len podmienečne prijatí uchádzači.  

- Bakalárske štúdium - úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia.  

- Inžinierske štúdium - úradne overená fotokópia bakalárskeho diplomu (nevyžaduje sa 

u absolventov FSEV).  

- Uchádzači, ktorí absolvovali štúdium na zahraničnej strednej alebo vysokej škole, zasielajú  

úradne overenú kópiu dokladu o nostrifikácii.  

Informácie k uznávaniu dokladov:  

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/ 

a 

https://www.minedu.sk/uznavanie-vysokoskolskeho-vzdelania-v-studijnom-odbore/ 

 

2. Evidenčný list študenta – vyplníte všetky požadované údaje a podpíšete sa. 

 

3. Protokol o zápise a študijný plán 1. ročník – tlačíte protokol toho študijného programu a formy 

štúdia (denná alebo externá), na ktorý ste prijatí (viď. rozhodnutie o prijatí). Vyplníte meno, 

priezvisko, dátum a podpíšete sa.  

        

Rešpektujte pokyny uvedené pod učebným plánom! (minimálne 30 kreditov za zimný a 30 kreditov 

za letný semester). 

 

Bakalársky študijný plán má dva bloky: A - povinné predmety (PP) a C – výberové predmety 

(VP). Študent si musí zapísať všetky PP, nie je potrebné ich vyznačiť.  

VP nie sú povinné, vyznačí si ten predmet o ktorý má záujem (okrem vyškrtnutých predmetov). 

 

Inžiniersky študijný plán má tri bloky: A - povinné predmety (PP), B - povinne voliteľné predmety 

(PVP) a C – výberové predmety (VP). Študent si musí zapísať všetky PP, nie je potrebné ich 

vyznačiť.  

PVP a VP si volí študent podľa pokynov pod učebným plánom. Vybraté predmety vyznačí študent 

v učebnom pláne. 

 

Uvedené doklady pošlite do 30.6.2023 na adresu:  
FSEV TnUAD 

Študijné oddelenie 

Študentská 3 

911 50 Trenčín 

 

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/
https://www.minedu.sk/uznavanie-vysokoskolskeho-vzdelania-v-studijnom-odbore/
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Ďalšie informácie:  

• Uchádzač, ktorý sa zapisuje na štúdium pred 1. 9. 2023, sa v zmysle zákona o VŠ stáva študentom 

až od 1. septembra 2023. Potvrdenia o návšteve školy budú vydávané v mesiaci september 2023. 

• V prípade, ak sa študent, ktorý poslal doklady na zápis a rozhodol sa študovať na inej vysokej 

škole, musí nám oznámiť do konca augusta písomne oznámiť, že nenastúpi na štúdium. Inak je 

na našej fakulte stále vedený ako študent a môže mať vyrubené školné za súbežné štúdium 

prípadne za nadštandard (viď. platná Smernica o školnom a poplatkoch). 

• Predmety zapísané vo Vašom študijnom pláne si skontrolujte v Akademickom informačnom 

systéme (AISe) najskôr v mesiaci august 2023. 

• Do AISu sa prihlásite nasledovne: 

− na internete zadáte nasledovnú adresu: https://ais2.tnuni.sk/ alebo cez www.fsev.tnuni.sk, 

stlačíte ikonku „AIS“. 

− Do „používateľa“ zadáte vaše ID, ktoré je uvedené na rozhodnutí o prijatí. Ako heslo zadáte 

svoje rodné číslo (bez medzier a lomky). Zahraniční uchádzači nájdu heslo na anglickej verzii 

rozhodnutia. 

− ZOBRAZENIE ZÁPISU V AISE - po prihlásení kliknete na ZÁPISNÉ LISTY. Nájdete tu 

ZÁPISNÝ LIST na akademický rok 2023/2024, 1. ročník so skratkou Vášho študijného 

programu napr. LZDB s údajmi: 

− DÁTUM ZÁPISU: napr.: 1. 9. 2023 (študentami ste od 01. septembra 2023) 

− UZATVORENÝ ZÁPIS: ZS - áno, LS - áno 

− ELEKTRONICKÝ ZÁPIS Vás nezaujíma, nie je v 1. ročníku aktivovaný. (Nevytvárate 

žiadny zápisný list, ani elektronický zápis, ani tam neklikáte.) 

− Kliknete na akademický rok a v menu kliknete na ZÁPIS PREDMETOV A KREDITY a 

pozriete si predmety v učebnom pláne.  

− Predmet, ktorý nie je pridaný v AISe, nemôžete absolvovať. 

• Všetky informácie o programe AIS napr. aký internetový prehliadač máte používať, nájdete 

v návodoch pre študentov (AIS2/Info/používateľské príručky/návody pre študentov) a kontakty 

sa dozviete priamo na stránke AIS. 

• Technické problémy v AISe (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši systémový 

pracovník  Roman Minaroviech, 032/7400408,  roman.minaroviech@tnuni.sk. 

• Preukaz ISIC (nový alebo s prolongačnou známkou – platnosť 9/2024) je nutné aktivovať na 

termináloch, ktoré sa nachádzajú na prízemí budov A, B a C najskôr v septembri 2023. Nové 

preukazy a prolongačné známky sa budú vydávať v mesiaci september 2023 na študijnom 

oddelení.  

• Po obdržaní preukazu študenta sa do AISu prihlásite tak, že do „používateľa“ zadáte číslo ID, ktoré 

je na preukaze pod fotografiou (ID ktoré nájdete aj na rozhodnutí o prijatí). Ako heslo zadáte svoje 

rodné číslo (bez medzier a lomiek). Heslo si môžete zmeniť. 

• Všetky otázky a problémy týkajúce sa študentských preukazov (strata preukazu a pod.) vybavuje  

Bc. Danka Matejková, Úsek prorektorky pre VaV, budova A - Rektorát, 1. poschodie, č. dv. 104, 

032/7400118, danka.matejkova@tnuni.sk, www.tnuni.sk/ študenti/študentské preukazy. 

• Harmonogram štúdia bude zverejnený na www.fsev.tnuni.sk/študenti/štúdium. Ďalšie informácie 

k výučbe zverejní vedenie fakulty na www.fsev.tnuni.sk. 

• Rozvrh bude zverejnený v AISe najskôr po 10. 9. 2023, v sekcii Rozvrh/rozvrh hodín 

pre.../študijný program. Informácie k vyhľadaniu rozvrhu nájdete na 

www.fsev.tnuni.sk/študenti/štúdium/rozvrh hodín.  

• Externí študenti obdržia rozhodnutie o platení školného s podmienkami splatnosti poštou do 

vlastných rúk najneskôr v septembri 2023. 

• Kontakty na študijné oddelenie nájdete na www.fsev.tnuni.sk/študenti, študijné 

oddelenie spolu s úradnými hodinami. 

• Informácie o začiatku akademického roka a výučbe zverejňuje vedenie fakulty na 

www.fsev.tnuni.sk .  

https://ais2.tnuni.sk/
http://www.fsev.tnuni.sk/
mailto:roman.minaroviech@tnuni.sk
mailto:danka.matejkova@tnuni.sk
http://www.tnuni.sk/
http://www.fsev.tnuni.sk/študenti/štúdium
http://www.fsev.tnuni.sk/študenti/štúdium/rozvrh
http://www.fsev.tnuni.sk/študenti


3 

 

 

Ostatné informácie: 

• Informácie a presné podmienky získania štipendií získate na Referáte sociálnej starostlivosti, 

(nachádza sa v priestoroch Študijného oddelenia FSEV), Bc. Zuzana Misárošová, 032/7400173, 

zuzana.misarosova@tnuni.sk, link: https://tnuni.sk/studenti/stipendia-a-pozicky/. 

• Študenti majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v rektorátnej budove (A): 

https://tnuni.sk/strava/strava/manual-pre-studentov/. 

• Študijný poriadok TnUAD (práva a povinnosti študentov), časový harmonogram štúdia – začiatky 

semestrov a skúškových období, informácie o katedrách na fakulte, telefónne čísla a všetky 

oznamy, a pod. nájdete na webových stránkach školy www.fsev.tnuni.sk  a  www.tnuni.sk. 

• Univerzitná knižnica a študovňa TnUAD sa nachádza v centre mesta, ul. Horný Šianec 9, Fakultná 

knižnica sa nachádza v budove C na Študentskej ulici. 

• Všetky otázky a problémy týkajúce sa ubytovania rieši Ing. Michaela Nagyová,  

ubytovanie@tnuni.sk, tel. 032/7400 125, link: https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/ 

mailto:zuzana.misarosova@tnuni.sk
https://tnuni.sk/strava/strava/manual-pre-studentov/
http://www.fsev.tnuni.sk/
http://www.tnuni.sk/
mailto:ubytovanie@tnuni.sk

