
ROZVRH  HODÍN  V AIS2



 choďte na adresu moja.uniba.sk

 na stránke kliknite na odkaz AIS (1)

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(1)

1



 na stránke AIS2 choďte na Spustiť 

test (2), aby vám AIS2 fungoval 

správne

 ak máte všetko nastavené správne, 

všade v teste je OK (3)

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(2)
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 na stránke AIS2 choďte na Prihlásiť 

(4)

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(3)
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 prihláste sa do AIS2 pomocou 

prideleného mena a hesla (5)

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(4)
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 po prihlásení sa objaví 

nasledovná stránka

 kliknite na Rozvrh hodín (6)

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(5)
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 zobrazí sa nasledovné okno

 rozvrh pre konkrétnu osobu (7) 

bude zatiaľ prázdny – netreba tam 

klikať

 kliknite na ikonu oka pri Zobraziť 

rozvrh študijnej skupiny (8)
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ROZVRH HODÍN V AIS2 
(6)



 zobrazí sa rozvrh konkrétnej skupiny 
s množstvom rozvrhových okienok

 každé okienko obsahuje ucelenú 
informáciu o tom, kde a kedy 
predmet prebieha

 v menu vľavo (9) treba mať 
zaškrtnuté položky: 
 Čas od, do
 Dátum
 Názov predmetu 
 Poznámka
 Pravidelnosť
 Skratka miestnosti
 Skratka predmetu (nemusí byť)
 Študijné skupiny
 Vyučujúci

 ikonou (10) zaškrtnuté položky v 
rozvrhu zobrazíte a ikonou (11) 
uložíte nastavenia

ROZVRH HODÍN V AIS2 
(7) 10
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ČO OBSAHUJE ROZVRHOVÉ OKIENKO (1)

 čas

 v akom čase je predmet vyučovaný

 pravidelnosť

 TYZ = každý týždeň

 N.T. = nepárny týždeň semestra

 P. T. = párny týždeň semestra

 BLK = blokovo, podľa predpísaných dátumov alebo 
dohodnutých s vyučujúcim

 JDN = jednorazovo, podľa predpísaného dátumu 
alebo podľa dohody s vyučujúcim

 skratka predmetu

 názov predmetu

 miesto výučby 

 v tvare fakulta_pavilón_číslo miestnosti

 niektoré predmety sú online (miesto čísla miestnosti 
majú uvedené ONLINE – tieto predmety sledujete 
doma (na internáte), nie na fakulte

 typ výučby

 P = prednáška

 C = cvičenie

 S = seminár



Ge, Ch = katedry 

(B = biologické, Ch = chemické, 

Ge = geografické, Gl = geologické, 

E = environmentálne, D = didaktiky, 

J = jazykov)

Číslovanie miestností:

0. posch. – miestnosti 301, 302, ...

1. posch. – miestnosti 401, 402, .... 

2. posch. – miestnosti 501, 502, ...

-1. posch. – miestnosti 201, 202, ...

-2. posch. – miestnosti 101, 102, ...

-3. posch. – miestnosti 1, 2, ...

Pavilón CH1 

má odlišné číslovanie:

0. posch. – miestnosti 1, 2, 3

1. posch. – miestnosti 101, 102, ...

2. posch. – miestnosti 201, 202, ...
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 mená vyučujúcich

 odbory, ktoré predmet navštevujú

 vážnosť predmetu

 A = povinný predmet (študent predmet musí 
absolvovať)

 B = povinne voliteľný predmet (ak si študent 
predmet zapíše, predmet sa stáva preňho 
povinným a musí ho absolvovať)

 C = voliteľný alebo výberový predmet (ak si ho 
študent zapíše, nemusí ho absolvovať)

 poznámka môže byť v dolnej časti okienka

 zvyčajne obsahuje upresnenie predmetu (v 
tomto prípade kedy predmet bude prebiehať) a 
skupinu, pre ktorú je predmet určený – študent 
navštevuje len skupinu, do ktorej je 
zaradený, nie inú

ČO OBSAHUJE ROZVRHOVÉ OKIENKO (2)



 šírka okienka = dĺžka vyučovacej hodiny

 najčastejšia dĺžka hodiny je 90 min (teda 2 

štandardné vyučovacie hodiny

 farba okienka = typ vyučovacej hodiny

 tmavomodrá/tmavozelená = prednášky

 svetlomodrá/svetlozelená = cvičenia

 biela = semináre 

4 vyuč. hodiny = 180 min

cvičenie

2 vyuč. hodiny 

= 90 min

seminár
2 vyuč. hodiny 

= 90 min

prednáška
1 vyuč. hod. 

= 45 min

seminár

ČO OBSAHUJE ROZVRHOVÉ OKIENKO (3)



 farba lišty okienka

 čierna = povinné predmety (A) – študent ich 

musí absolvovať

 tmavosivá = povinne voliteľné predmety (B) –

študent si ich vyberá z ponuky, po zapísaní 

ich musí absolvovať

 svetlosivá = voliteľné alebo výberové (C) –

študenti si ich vyberá z ponuky, po zapísaní 

ich nemusí absolvovať

povinný predmet výberový predmet
povinne voliteľný

predmet

ČO OBSAHUJE ROZVRHOVÉ OKIENKO (4)



 rozvrhy študijnej skupiny sú často príliš komplikované, je v nich veľa predmetov, z ktorých nie všetky 

budete navštevovať, preto je vhodné vytvoriť si svoj osobný rozvrh

 v AIS2 je potrebné ísť do Administrácie štúdia (1)

OSOBNÝ ROZVRH (1)
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 zobrazí sa nové okno

 prejdite na záložku Zápisné listy (2)

 v tejto záložke už je vytvorený zápisný list, ktorý 

pre vás založili na študijnom oddelení

 kliknite na ikonu panáčika v záložke Zápisné 

listy (3)

OSOBNÝ ROZVRH (2)
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 vysunie sa menšie okno, kde treba prejsť na 

Zápis predmetov, kredity (4)

OSOBNÝ ROZVRH (3)
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 v ľavom menu nového okna (5) je 

ponuka povinných (A), povinne 

voliteľných (B) a výberových 

predmetov (C)

 do zápisného listu si vyberáte 

predmety postupne

OSOBNÝ ROZVRH (4)

5



 vyberieme zvolenú skupinu 

predmetov (6)

 Kliknite na ikonu (7), zobrazí sa 

nové okno, kde označíme Pridať 

predmet zo študijného plánu (8) 

OSOBNÝ ROZVRH (5)
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 zo zoznamu predmetov (9) si 

vyberiete a zaškrtnete tie predmety, 

ktoré chcete vložiť do zápisného 

listu

 potvrdíte tlačidlom OK (10)

OSOBNÝ ROZVRH (6)
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 v zozname Predmety zápisného listu 
(11) sa objavia predmety, ktoré ste si 
zvolili

 ako študenti 1. ročníka už povinné 
predmety v zápisnom liste máte, bol 
pre vás pripravený na študijnom 
oddelení

 vyberte si predmety povinne 
voliteľné a výberové (ak o ne máte 
záujem) a pridajte ich do zápisného 
listu popísaným spôsobom

 predmety v zozname (11) sú modré, 
pretože ešte nie sú v rozvrhu

 kliknite na vybraný predmet (12) 
pravým tlačidlom, objaví sa nové 
okno, kde vyberte Prihlásiť sa na 
rozvrh (13)

OSOBNÝ ROZVRH (7)
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 zobrazí sa nové okno s vybraným 
predmetom, ktoré obsahuje informáciu 
(14) o rozsahu predmetu (tu: 2h 
cvičenia a 3h prednášky)

 štvorčeky (15) zaškrtnete, čo 
znamená, že ste si tento predmet 
pridali do rozvrhu (16)

 prednášku zaškrtnite hneď, ak je v 
ponuke viac termínov cvičení, treba sa 
pozrieť do poznámky predmetu –
riadok treba posunúť, aby ste videli 
ďalšie informácie o predmete (17). V 
poznámke je uvedená skupina, ktorá 
má daný termín navštevovať. 

 Navštevujete len pridelenú skupinu, 
nie inú! Bližšie info o skupinách je 
ďalej na slide Rozdelenie do skupín

 Potvrdíte OK (18)

OSOBNÝ ROZVRH (8)
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 v zozname Predmety zápisného 

listu je vybraný predmet čierny (19) 

– to znamená, že ste ho vložili do 

svojho osobného rozvrhu

 V prípade, že sa rozhodnete, že 

povinne voliteľný alebo výberový 

predmet nebudete navštevovať, 

treba ho odhlásiť z rozvrhu, ale 

hlavne treba ho vybrať aj zo 

zápisného listu – ikona smetného 

koša (20). To je dôležité hlavne pri 

povinne voliteľných predmetoch, ak 

by ste ho ponechali v zápisnom 

liste a nenavštevovali ho, museli by 

ste ho ďalší rok opakovať, keďže 

zápisom do zápisného listu sa 

stal pre vás povinným

OSOBNÝ ROZVRH (9)

19

20



 predmet vložený do rozvrhu si 

môžete skontrolovať, či v rozvrhu je

 vráťte sa na úvodnú stranu a 

kliknite na Rozvrh hodín (21)

OSOBNÝ ROZVRH (10)
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 kliknite na ikonu oka pri vašom 

mene (22)

OSOBNÝ ROZVRH (11)

22



 vo vašom osobnom rozvrhu sa 

objaví predmet, ktorý ste pridali 

do rozvrhu

 takto možno do rozvrhu pridať 

všetky zvolené predmety a 

vytvoriť si prehľadný rozvrh len s 

predmetmi, ktoré budete 

navštevovať

 rozdelenie do skupín, podľa 

ktorých je predmety nutné 

navštevovať, je uvedené na 

stránke fakulty:

OSOBNÝ ROZVRH (12)

https://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/rozvrhy/rozvrhy-2020-2021-zima/

https://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/rozvrhy/rozvrhy-2020-2021-zima/


 na fakultnej stránke (dostanete sa na ňu 

cez uvedený odkaz alebo cez 

Prírodovedecká fakulta → 

Štúdium→Študenti Bc., Mgr.→Rozvrhy

→Rozvrhy 2020-2021 zima) sú uvedené 

červeným písmom sekcie, vyberte tú, do 

ktorej patríte (napr. Biológia)(1)

 dostanete sa na nižšiu úroveň, kde sú 

uvedené zoznamy študentov a kde budú 

pribúdať aj informatívne rozvrhy 

všetkých študijných programov (slúžia 

len na nahliadnutie – aktuálny rozvrh si 

však treba sledovať v AIS2)

 vyberte zoznam vášho študijného 

odboru (napr. 1bcB)(2)

ROZDELENIE DO 
SKUPÍN (1)

1
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 v zozname vyhľadajte svoje meno – tu 
študent František Figový patrí do skupiny 
3 a J – niektoré predmety bude 
navštevovať v skupine 3 a niektoré v 
skupine J

 František Figový musí navštevovať cvičenie 
zo Zoológie v termíne 15:40-17:10 (patrí 
:do skupiny 3) a seminár zo Základných 
chemických výpočtov v termíne 14:00-
15:30 (patrí do skupiny J)

 nie je povolené navštevovať cvičenia a 
semináre v iných termínoch, ako sú vám 
určené – rozvrh je tvorený tak, aby sa 
žiadnemu študentovi povinné predmety 
neprekrývali, ak túto zásadu porušíte, hrozí, 
že sa niektorí študenti na cvičenia a 
semináre nedostanú (alebo aj vy, ak to 
poruší niekto iný)

 podľa skupín pri vašom mene vyberte 
termín cvičení a seminárov do svojho 
osobného rozvrhu

ROZDELENIE DO 
SKUPÍN (2)



 hlavne v prípade povinne voliteľných a 

výberových predmetov sa stáva, že sa 

kryjú

 V tomto prípade si študent zapísal Rétoriku

a telesnú výchovu, kde chce chodiť na 

Volejbal. 

 tieto predmety sa však kryjú – preto ak 

chce navštevovať oba predmety, vyberie si 

Rétoriku v neskoršom termíne – v prípade 

výberových predmetov je svojvoľné 

vyberanie termínov zväčša povolené 

(Rétorika je výberová, má svetlosivú lištu)

ČO AK SA PREDMETY KRYJÚ? (1)



 v prípade, že sa vám kryjú dva povinné predmety, treba hneď kontaktovať rozvrhárov (aj pri tvorbe 

rozvrhov môžu nastať chyby)

 v prípade, že sa kryje povinný predmet s výberovým alebo povinne voliteľným, platí zásada, že 

povinný predmet má prednosť – treba navštevovať povinný predmet (predmet s vyššou 

vážnosťou má vždy prednosť pred predmetom s nižšou vážnosťou)

 ak chcete napriek tomu navštevovať aj povinne voliteľný alebo výberový predmet, vtedy:

 tieto predmety môžete absolvovať budúci rok alebo

 dohodnite si s vyučujúcim povinne voliteľného alebo výberového predmetu riešenie problému hneď na 

začiatku semestra

 všetky problémy s rozvrhom treba riešiť ešte pred začiatkom alebo na začiatku semestra

ČO AK SA PREDMETY KRYJÚ? (2)



 niektoré predmety nie sú zaradené  

do rozvrhu celého študijného 

odboru. Ich zoznam je na konci 

rozvrhu (pod piatkom)

 pri každom z nich by mala byť 

uvedená poznámka predmet bude

prebiehať po dohode s vyuču-

júcim, treba ho kontaktovať na 

začiatku semestra

 ide zväčša o výberové a povinne 

voliteľné predmety, kde nie je 

dopredu jasné, kto si predmet zapíše

 vyučujúceho predmetu je nutné 

kontaktovať a dohodnúť sa ním 

na priebehu predmetu na 

začiatku semestra, nie neskôr

ČO AK PREDMETY V ROZVRHU CHÝBAJÚ? 



 problémy s rozvrhom treba riešiť hneď na začiatku semestra

 rozvrh si netvoríte sami, dostávate ho hotový s pevne pridelenými skupinami

 je nutné navštevovať pridelené skupiny, nie iné

 ak nechcete navštevovať povinne voliteľný predmet, treba ho odobrať nielen 

z osobného rozvrhu, ale aj zo zápisného listu

OPAKOVANIE NIEKOĽKÝCH ZÁSAD NA KONIEC 

VEĽA ÚSPECHOV V ŠTÚDIU


