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Vyhľadanie ponuky rozvrhu 
Pred vytvorením vlastného rozvrhu je užitočné si najskôr pozrieť kompletný rozvrh pre svoj študijný program 

a následne si pripraviť podklad.  

Po prihlásení do AiS2 si kliknete v ľavej časti okna na Rozvrhy hodín, kde sa Vám otvorí okno. Tu si 

skontrolujete Akademický rok 2019/2020, semester Zimný semester (tak ako vidíte na obrázku). Kliknete 

na šípku vpravo a prejdete na ikonu   Zobraziť rozvrh študijnej skupiny alebo na záložku Študijný 

program, kde je potrebné zadať aspoň ročník a nájsť si svoj študijný program. 

 

Následne sa otvorí okno s rozvrhom. V jednotlivých okienkach v časti Rozvrh hodín máte zobrazené: 

čas od – do kedy prebieha vyučovanie, dátum začiatku výučby, názov predmetu, skratka miestnosti- kde je 
výučba, meno vyučujúceho. Vytlačenie rozvrhu spravíte kliknutím na ikonu HTML. 
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V prípade, že by ste si dané rozvrhové okienka chceli inak usporiadať a vytlačiť v Exceli, je potrebné 
zakliknúť ponuku Ako zoznam akcií a potom kliknúť na tlačítko XLS. 

 

 

 

Prihlásenie sa na rozvrh  
Prihlásiť na rozvrh sa môžete len v časovom rozsahu, ktorý je zverejnený na stránke školy ale aj priamo 
v AiS2. Najlepšie sa vytvorí rozvrh, keď máte spravený pomocný podklad (podľa návodu uvedeného hore) 
ale dá sa to aj bez neho, len trochu dlhšie to trvá a nemusíte sa dostať na všetky vami predstavované časy 
výučby. 

Po prihlásení sa do AiS2 kliknete vľavo na Prehľad štúdií a po kliknutí na ikonu Bežca si vyberiete 
Prihlásenie / Odhlásenie z rozvrhu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alebo kliknete v časti Zápis, zápisné listy na aktuálny akademický rok 
a vyberiete si z ponuky Prihlásenie na rozvrh. 
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V tomto okne skontrolujete správny semester, potvrdíte kliknutím na ikonu šípky (1). Následne sa zobrazia 
všetky predmety zápisného listu, ku ktorým je vytvorený rozvrh. Niektoré predmety sú zobrazené raz iné 
dva razy. Je to dané rozsahom. P značí prednáška, S seminár a C cvičenie. Je potrebné prejsť jednotlivo 
po všetkých predmetoch a prihlásiť sa na rozvrh. 

 

Postavíte sa na predmet ((3)riadok sa vymodrí) a cez ceruzku (2) si zakliknete okienko (4) na začiatku 
riadka. Vyberiete si pre vás vhodný čas a miesto, aby sa vám neprekríval s iným predmetom. Sú tam aj 
ďalšie dôležité informácie ako čas výučby P.T. (párny týždeň) N.T. (nepárny týždeň), obmedzenie počtu 
študentov. Zakliknúť môžete samozrejme len jednu možnosť. 

 

Už vytvorený vlastný rozvrh si pozriete kliknutím na ikonu oka.  

 

 

Na rozvrh sa môžete prihlasovať LEN v stanovenom období. Samozrejme, že sa môžete prihlásiť 

len na predmet, ktorý máte uvedený v zápisnom liste. 

Upozornenie pre študentov 1. roku štúdia: 

Ak má predmet v študijnom pláne výmeru 2 hod. do týždňa, znamená to, že výučbu tohto 

predmetu absolvujete raz do týždňa v 80 minútovom bloku (jedna vyučovacia hodina = 40 minút – 

2 vyučovacie hodiny = jeden blok)– teda napr. od 07.30 hod. do 08.50 hod.  

Teda napr. predmet Mikroekonómia 1 – fakultný predmet s výmerou 2 hod. prednášok a 2 hod. 

seminárov - študent sa v rozvrhu prihlasuje 1-krát na prednášku a 1-krát seminár. 

 


