
 

 

 

 

Registrácia predmetov pre akademický rok 2021/2022 – št. program Ing.- 
urbanizmus 

  

Dobrý deň milí kolegovia,  

vzhľadom na situáciu súvisiacu s neskorším odovzdaním podkladov na SAAVŠ zo strany STU sa nám 
ponúka možnosť, ešte v tomto akademickom roku 2021/22 ponechať prebiehať študijný program 2. 
stupňa - 2. ročník štúdia Ing. arch.- program Urbanizmus a tak ukončiť Vaše štúdium na FAD STU 
podľa pôvodných študijných plánov programu, na ktorý ste boli prijatí.  

Z toho dôvodu nie je potrebné realizovať Váš prestup na študijný program architektúra (iba, ak by ste 
mali záujem)a predmetová skladba pre Váš posledný ročník štúdia bude vychádzať z Vášho 
doterajšieho študijného programu Urbanizmu (máte tak pripravené Vaše študijné plány v ais).  Pre 
možnosť voľby z výberových predmetov sa Vám ponúkajú výberové predmety, ktoré sú súčasťou 
nových študijných plánov.  

Pevne veríme, že Vás táto informácia potešila a čoskoro sa opäť uvidíme. 

Všeobecné pokyny 

Vzhľadom k tomu, že pre akademický rok 2021/2022 prebehne elektronický zápis študentov,  je 
nevyhnutné vykonať registráciu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v 1. a 2. 
stupni štúdia.  

Registrácia prebehne v AIS v termíne :    

Od 23.8.2021.  - 31.8.2021, do 23:59 hod. 

·       Registrácia povinných predmetov (PP) je povinná pre študentov všetkých ročníkov, 
okrem študentov 2. roka štúdia na druhom stupni štúdia v študijných programoch 
architektúra, urbanizmus a dizajn.   

·       Registrácia povinne voliteľných predmetov (PV modulov a predmetov) je predbežná, 
ale povinná. Študenti, podľa zadelenia do VA- resp. ich zamerania alebo modulov, si môžu 
najneskôr počas 1.týždňa výučby ZS požiadať o ich zmenu. 

 ·       Registrácia výberových predmetov (VP) študijného odboru  je povinná pre 
študentov podľa podmienok pre absolvovanie študijného. Študenti, podľa zadelenia do VA- 
resp. ich zamerania alebo modulov, si môžu najneskôr počas 1.týždňa výučby ZS požiadať o 
ich zmenu.      

  

► Východisková ponuka povinne voliteľných modulov a výberových predmetov študijných 
plánov pre jednotlivé študijné programy je zverejnená na web stránke FAD : 



https://www.fa.stuba.sk/6270  
  
  
Kapacitné limity pre predmety 

Minimálny odporúčaný kapacitný limit pre otvorenie povinne voliteľného modulu AU, D je 5 
študentov. Maximálny odporúčaný limit pre  povinne voliteľný modul je 25 študentov. Garant 
predmetu, vzhľadom na požiadavky predmetu, môže upraviť kapacitný limit. 

Prekročenie kapacitného limitu 

Prekročenie kapacitného limitu je v  AIS riešené tak, že pri predmete je zobrazená červeným 
krúžkom. Ak si niekto predmet v priebehu registrácie odoberie, je možné, ak ste práve Vy v 
poradí, že predmet sa zaregistruje Vám (červený krúžok sa zmení na zelenú). 
Najneskôr  31.08.2021 (pred ukončením registrácie) si skontrolujte, či v niektorom predmete ste 
neprekročili kapacitný limit (červený krúžok). Ak áno,  registrujte si iný výberový predmet. Ak tak 
neurobíte, predmet Vám bude pridelený – vzhľadom na  možnú kapacitu predmetu nie 
je  možné prekročenie limitu. 

  

 Postup registrácie  

·      Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy. 

·      Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a 
zaregistrovať výberové predmety.   

Zoznam nájdete na: (prihlasovanie výlučne z: @stuba.sk!!!) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfXHijEn34KB3UDR67QFpVDcvv3rQcRx/edit?usp
=sharing&ouid=113702834864050839982&rtpof=true&sd=true 
jednotlivé IL predmetov nájdete v ais alebo:  
https://drive.google.com/drive/folders/1eLY2ZAONK28q2sQ64n_Mo90x_xaKU1-
v?usp=sharing 

 

Ak v Hárku pre obdobie ZS 2021/2022 kliknete na: 

 Postup registrácie 

·        Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy. 

·        Ak ste úspešne neabsolvovali niektoré predmety, systém Vám ich ponúka v 
časti Neukončené predmety. Môžete si ich hneď zaregistrovať. 

·        Pri prvom prihlásení sa do registrácií uvidíte prázdny Hárok pre obdobie ZS 2021/2022 
a prázdny Hárok pre obdobie LS 2021/2022. Postupne, ako si budete registrovať predmety, 
Vám tu budú zaregistrované predmety pribúdať, budú zvýraznené zeleným krúžkom. 

·        Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a 
zaregistrovať výberové predmety.  

·        Ak kliknete na: 

https://www.fa.stuba.sk/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfXHijEn34KB3UDR67QFpVDcvv3rQcRx/edit?usp=sharing&ouid=113702834864050839982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfXHijEn34KB3UDR67QFpVDcvv3rQcRx/edit?usp=sharing&ouid=113702834864050839982&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1eLY2ZAONK28q2sQ64n_Mo90x_xaKU1-v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eLY2ZAONK28q2sQ64n_Mo90x_xaKU1-v?usp=sharing


Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie ZS 2021/2022), zobrazia sa Vám povinné predmety a aj 
povinne voliteľné predmety na ZS. 

·      Vyberte si povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale 
upozorňujeme, že  počet predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách PV predmetov 
platí pre celý rok, nie iba semester. 

·      Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným 
predmetom do Hárku pre obdobie ZS 2021/2022 (budú zvýraznené zeleným krúžkom). 
·      Následne kliknete na: Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie LS 
2021/2022), zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. 
Vyberte si povinné predmety a aj povinne voliteľné kliknete pridať, pridajú sa Vám k 
registrovaným predmetom do Hárku pre obdobie LS 2021/2022  (budú zvýraznené zeleným 
krúžkom).    

  
Ak ste sa pomýlili, prípadne chcete Vašu registráciu meniť, môžete predmety odoberať, 
opätovne pridávať, ale iba do 31. 08. 2021, kedy bude systém registrácie uzatvorený. Predmety 
je potom možné zamieňať na ŠO a to len do 1.týždňa semestra /okrem Letných škôl/. 
 
Ak máte otázky na ŠO alebo integrátora, prosím, kontaktujte ich výlučne počas pracovných 
hodín. 
 
Vzhľadom na meniace sa študijné programy z dôvodu akreditácie, napriek našej veľkej snahe, 
aby všetko bolo k začatiu nového akad. roka riadne zabezpečené, je možné, že sa vyskytnú 
nezrovnalosti s Vašimi doposiaľ odštudovanými predmetmi. Ak ste si nejaké všimli, prosím, 
dajte nám vedieť. Vopred sa Vám ospravedlňujeme. (Uznávanie z doteraz získaných hodnotení 
predmetov bude prebiehať počas ZS 2021/22) 
 

  
V prípade problémov s AIS Vám pomôže integrátor pre FA: Robert Tichý,  robert.tichy@stuba.sk 

                                     

        V Bratislave 20.8.2021                                                                                                 
  

                doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., v. r. 
                                                                                                    p r o d e k a n k a   p r e   v z d e l á v a n i e 
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