
 

vypracovalo Centrum informačných technológií UK (viac na http://moja.uniba.sk) 

Pomôcka pre hromadné vytvorenie 

zápisných listov pre študentov 
 

 

Do systému AIS2 (http://moja.uniba.sk –> AIS2) sa prihlasujete pod svojím 

prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak nedisponujete svojím 
prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty 

(http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel). 
 
Po prihlásení: 

1. vytvoriť z uchádzačov študentov, 
2. pridať študentom zápisné listy, 
3. príp. pridať študentom predmety do zápisných listov. 
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Pole Fakulta/Univerzita bude už predvyplnené, z ďalších polí vypĺňate tie, ktoré 
potrebujete, v obrázku sú znázornené ako príklad „len“ polia akademický rok 
a druh štúdia. Ďalej pokračujte krokmi uvedenými v nasledujúcich obrázkoch. 
Aplikáciu ukončíte zatvorením okna prehliadača. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po doplnení dátumu začiatku štúdia (príp. ďalších polí), potvrdíte nastavenie 
zelenou ikonkou vľavo hore. 
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V nasledujúcom kroku vytvárate študentom zápisné listy. Tieto môžete vytvoriť 
jednotlivo, pre každého študenta zvlášť, alebo hromadne tak, ako je to 
popísané v nasledujúcich obrázkoch. 
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Aj v tomto dialógovom okne bude pole Fakulta/Univerzita už predvyplnené 
a z ďalších polí vypĺňate tie, ktoré potrebujete, v obrázku sú znázornené ako 
príklad „len“ polia akademický rok a druh štúdia. Ďalej pokračujte krokmi 
uvedenými v nasledujúcich obrázkoch. 
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Po potvrdení príkazu sa zobrazí nové okno, v ktorom sa vyberajú tie študijné 
programy, ku ktorým sa budú vytvárať zápisné listy. Pre výber študijných 
programov je rozhodujúci stĺpec Chýbajúce, v ktorom, ak je uvedená nula = pre 
tento študijný program sú vytvorené zápisné listy pre všetkých študentov. 
V prípade, ak je v stĺpci uvedené číslo, toto zobrazuje počet študentov, ktorým 
zápisný list chýba a teda im ho je možné vytvoriť. 
 

 
 
Samozrejme, je možné vytvárať zápisné listy aj postupne, vždy len pre jeden 
študijný program. Postup je totožný s výnimkou výberu viacerých št. programov 
naraz. 
 
Týmto krokom boli zápisné listy vytvorené a okno aplikácie sa môže zavrieť. 
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Následne, v prípade, ak sa rozhodnete aj pre hromadné zapisovanie predmetov 
do zápisných listov študentov, pokračujte výberom v hlavnom okne: 
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Pri zápise predmetov do zápisného listu študenta je dôležite vybrať vždy len 
jeden konkrétny študijný program a príslušný rok štúdia (ročník). Zápis 
predmetov sa bude týkať všetkých študentov zapísaných vo vybranom 
študijnom programe vo vybranom roku štúdia. 
 

 
V prípade, ak by ste chceli pridávať premety do zápisného listu konkrétneho 
(jedného) študenta, v kroku 5 by ste vybrali voľbu Zobraziť zoznam študentov 
a zo zobrazeného zoznamu by ste zvolili príslušného študenta a následne 
prostredníctvom bežca by ste zvolili Hromadný zápis predmetov do zápisných 

listov. V jednom aj v druhom prípade sa Vám ukáže okno zobrazené v nasl. 
obrázku. 
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V okne pre pridanie predmetov do zápisného listu vyberáte podľa typu výučby: 
A – povinné predmety, 
B – povinne voliteľné predmety, 
C – výberové predmety. 
Predmety, ktoré vyberiete podľa zobrazeného postupu sa zapíšu do zápisných 
listov tým študentom, ktorí sú zapísaní v študijnom programe a roku štúdia, 
ktorý ste vybrali v predchádzajúcom kroku (v predchádzajúcom okne). 
 
 

 
Kliknutím na (zelenú) ikonku potvrdenia zatvoríte okno a pridanie predmetov je 
dokončené. Podľa potreby krok zopakujte pre ďalší študijný program a/alebo 
ďalší rok štúdia príp. pre ďalšieho študenta. 
 


