
Návod na Elektronický zápis na AR 22/23 – 2. a vyšší rok    

1. Prihlásenie sa do akademického informačného systému AIS2. 

 

2. Ako zistím, kedy bude prebiehať el. zápis? 

 

3. Ako si pozrieť aktuálne študijné plány? 
Farmácia: odporúčaný študijný plán 

ZDP: odporúčaný študijný plán 

 

  

https://www.fpharm.uniba.sk/studium/magisterske-studium/odporucany-studijny-plan/
https://www.fpharm.uniba.sk/studium/bakalarske-studium/odporucany-studijny-plan/


 

4. Ako vytvoriť el. zápis? 

Začíname: 

1 - v záložke „zápisné listy“ si vyberieme možnosť „Vytvoriť zápisný list“

 

 

2 - vyberieme správny akad. rok   3 - potvrdením tlačidla OK vytvoríme zápisný list 

 

 

 



4 - vyberieme možnosť „Vytvoriť elektronický zápis“  5 - výber predmetov do zápisného listu 

 

 

6 - výber kategórie predmetov (nezabudnúť na štátne skúšky - ak je treba) (povinné predmety už sú 

pridané!) 

7 - pridať predmety zo študijného plánu (nezabudnúť na opakovane zapísané predmety - ak je treba) 

8 - ULOŽENIE výberu - kliknite na červenú ikonku krížika  

 

9 - Potvrdíme správnosť zaevidovania výsledky za predchádzajúci akad. rok (nie je možné 

požadovať opravu hodnotenia) Študent, ktorý plánuje absolvovať skúšky v auguste, potvrdí 

výsledky hodnotenia (9) a elektronický zápis (14) až po vykonaní týchto skúšok. 

10 - Potvrdíme svoju vôľu pokračovať v štúdiu v nasledujúcom akad. roku 2022/2023 

11 - Potvrdíme aktuálnosť osobných údajov, prípadné zmeny je potrebné vypísať 



12 - Vyberieme si poplatky za preukaz s vizuálom ISIC (13,00 €) alebo bez vizuálu ISIC (10,00 €) (ak 

máte povinnosť platiť školné, tak aj to) 

 

 

 

13 - ak už nechcete v el. zápise nič meniť, potvrdíte jeho dokončenie 

14 – Dokončite elektronický zápis - pri uložení el. zápisu sa skontrolujú jeho jednotlivé položky 

a pri správnom vyplnení sa ukáže zelený, veselý „☺“ - a odošlite na ŠO 

15 - Tu sa vám ukáže potvrdenie el. zápisu zo strany študijného oddelenia, najneskôr do 31.8.2022 

 

 

 

 



16 – Cez tlačiarničku ste POVINNÍ z ponúkaných dokumentov vytlačiť, vyplniť, podpísať 

a doručiť  v listinnej forme alebo univerzitným mailom (osobné doručenie sa nevyžaduje) na 

Študijné oddelenie podľa harmonogramu, ktorý nájdete tu najneskôr do 30. 

septembra 2022 nasledujúce dokumenty: 

1. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcich štúdiách a o súbežnom štúdiu – 

najneskôr do 30. septembra 2022  

2. Protokol o študijnom pláne študenta v AR - najneskôr do 30. septembra 2022 

– inak vám bude zápis do časti štúdia zrušený ! 

3. Protokol o zmene študijného plánu v AR v prípade zmeny zapísaných 

predmetov po potvrdení protokolu  o študijnom pláne – bezodkladne, inak 

vám bude táto zmena študijného plánu  z r u š e n á ! 

 

 

 

17 - Po potvrdení el. zápisu sa zobrazí tlač pre úhradu poplatkov v súlade s vytlačeným platobným 

príkazom (využite QR kód) 

Poplatky spojené so štúdiom (13 € alebo 10€) sú splatné do 7 dní odo dňa potvrdenia elektronického 

zápisu; v prípade študentov, ktorí vykonali predzápis po 16. auguste 2022, v lehote 3 dní odo dňa 

potvrdenia elektronického zápisu. 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/studijne/

