
 

 

 

Registrácia predmetov pre akademický rok 2017/2018 
 

  Všeobecné pokyny 

 Vzhľadom k tomu, že pre akademický rok 2017/2018 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 :    

16.05.2017, od 10:00 hod.  - 31.05.2017, do 24:00 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 povinná pre 

študentov terajšieho tretieho roka štúdia ŠP architektúra a urbanizmus a pre študentov 

terajšieho tretieho roka štúdia ŠP dizajn. Študent si registruje vybraný modul a predmety 

podľa väzby na modul. V ŠP dizajn (1. stupeň) a v ŠP dizajn (2. stupeň) si registruje vybrané 

predmety podľa ponuky predmetov a podľa podmienok  pre absolvovanie študijného plánu 

uvedených v brožúre Študijné programy na  str. 60-61 a 70-71). 

 Registrácia výberových predmetov (VP) študijného odboru  je povinná pre študentov 

terajšieho štvrtého roka štúdia študijného programu architektúra a  urbanizmus a študijného 

programu dizajn.  Študent si registruje predmety podľa kreditovej štruktúry  učebného plánu 

(napr. pre ŠP architektúra 9 ECTS, pre ŠP urbanizmus 9 ECTS, pre ŠP dizajn (1. a  2. stupeň) 

podľa podmienok pre absolvovanie študijného plánu uvedených v brožúre Študijné programy 

na  str. 61 a 71-73). 

 Registrácia výberových predmetov pre študentov terajšieho štvrtého roka štúdia ŠP 

architektúra a urbanizmus a ŠP dizajn v prípade záujmu o pokračujúce štúdium je možná až 

po skompletizovaní prihlášky na inžinierske štúdium, t.j. zaplatený poplatok, odovzdaná 

a podpísaná papierová forma prihlášky. 

 

► Východisková ponuka povinne voliteľných modulov a výberových predmetov študijných 

plánov pre jednotlivé študijné programy je zverejnená v brožúre Študijné programy pre 

akademický  rok 2017/ 2018  a na web stránke FA : 

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studijne-plany.html?page_id=6270 

 

Kapacitné limity pre predmety 
1. stupeň 

 Minimálny kapacitný limit pre otvorenie povinne voliteľného modulu je 5 študentov. 

 Maximálny limit pre  povinne voliteľný modul je 25 študentov. 

2. stupeň 

 Základný kapacitný limit pre otvorenie výberového predmetu v študijnom programe 

Architektúra je 10 študentov, v študijnom programe Urbanizmus a  Dizajn je  5 študentov 

(podmienka platí aj pre predmety zabezpečované SjF). 

 

 Maximálny limit pre výberový predmet je 35 študentov 

 Maximálny limit pre predmet Ateliérový seminár II - U je 15 študentov 

 

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studijne-plany.html?page_id=6270


 

 

 

 Prekročenie kapacitného limitu 

Prekročenie kapacitného limitu je v  AIS riešené tak, že pri predmete je zobrazená červená 

guľôčka. Ak si niekto predmet v priebehu registrácie odoberie, je možné, ak ste práve Vy 

v poradí, že predmet sa zaregistruje Vám (červená guľôčka sa zmení na zelenú). Najneskôr  

31.05.2017 (pred ukončením registrácie) si skontrolujte, či v niektorom predmete ste 

neprekročili kapacitný limit (červená guľôčka). Ak áno,  registrujte si iný výberový predmet. 

Ak tak neurobíte, predmet Vám bude pridelený – neakceptuje sa prekročenie limitu !!! 

 

 

a) Informácie k postupu registrácie predmetov 

 

a.1 Postup pre študentov, ktorí si podali prihlášku na inžinierske štúdium a majú 

predpoklad úspešne ukončiť bakalárske štúdium : 

 
 Registrácia predmetov do prvého ročníka inžinierskeho štúdia je možná až po 

skompletizovaní prihlášky – zaplatený poplatok a odovzdaná a podpísaná papierová forma 

prihlášky. 

 

 

 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.  

 Ak v Hárku pre obdobie ZS 2017/18 kliknete na: 

Nadväzujúci študijný plán pre I-ARCH alebo I-URB alebo I-DZ, zobrazia sa Vám 

povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na ZS. 

Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale upozorňujeme, 

že  počet predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách, 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 2017/2018 (budú zvýraznené zelenou guľôčkou). 

 Následne v Hárku pre obdobie LS 2017/2018 kliknete na: 

Nadväzujúci študijný plán pre I-ARCH alebo I-URB alebo I-DZ, zobrazia sa Vám 

povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. 

Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na letný semester. 

Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným 

predmetom do Hárku pre obdobie LS 2017/2018. (budú zvýraznené zelenou guľôčkou). 

 
 Ak ste sa pomýlili, prípadne chcete Vašu registráciu meniť, môžete predmety odoberať, 

opätovne pridávať, ale iba do 31. 05. 2017, kedy bude systém registrácie uzatvorený. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a.2  Ostatní  študenti:     
 

 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 vidíte prázdny Hárok pre obdobie ZS 2017/2018 

a prázdny Hárok pre obdobie LS 2017/2018. Postupne, ako si budete registrovať 

predmety, Vám tu budú zaregistrované predmety pribúdať, budú zvýraznené zelenou 

guľôčkou. 

 Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať výberové 

predmety.  

 Ak kliknete na: 

Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie ZS 2017/2018), 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 2017/2018 (budú zvýraznené zelenou guľôčkou). 

 Následne kliknete na: 

Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie LS 2017/2018), zobrazia sa Vám povinné 

predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. 

Vyberte si povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na letný semester. Ak si 

vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným 

predmetom do Hárku pre obdobie LS 2017/2018  (budú zvýraznené zelenou guľôčkou). 

 
 Ak ste sa pomýlili, prípadne chcete Vašu registráciu meniť, môžete predmety odoberať, 

opätovne pridávať, ale iba do 31. 05. 2017, kedy bude systém registrácie uzatvorený. 

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

    

 
 

 

Bratislava  18. 05. 2017      

 

 

         doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., v. r. 

              p r o d e k a n 
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