
Postup zrealizovania ELEKTRONICKÉHO zápisu na AR 2022/2023 

 

V časti Zápisné listy vyberte možnosť „Vytvoriť elektronický zápis“ 

 

 

Systém otvorí nové okno, v ktorom si skontrolujete akademický rok a ročník. Kliknutím na 

tlačítko OK potvrdíte vytvorenie nového zápisného listu na akademický rok 2022/2023. 

 

 

Po potvrdení sa otvorí ďalšie okno týkajúce sa už samotného ELEKTRONICKÉHO zápisu. 

Upozornenie: PREDMETY na AR 2022/2023 si NEVYBERÁTE. Smajlík pre predmetoch 

zostáva „smutný“.  

Tu postupne zaklikávate jednotlivé položky: 

1. Potvrdíte zaevidované výsledky štúdia v systéme pre akademický rok 2021/2022 

2. Potvrdíte pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2022/2023 

3. Potvrdíte svoje osobné údaje, evidované v systéme AiS2 (prípadne zaevidujete zmenu 

v osobných údajoch) – evidované osobné údaje si viete pozrieť cez „lupu“. 

4. Potvrdíte elektronický zápis 

5. DOKONČÍTE elektronický zápis 



Bod 1 - Potvrdenie zaevidovaných výsledkov štúdia v systéme pre akademický rok 

2021/2022 

Zakliknutím tohto políčka sa uzatvára aktuálny akademický rok 2021/2022 = pre systém AiS2 

to znamená, že študent má všetky predmety daného akademického roka uzavreté, nemôže sa 

prihlásiť na žiadny ďalší termín hodnotenia a zároveň už vyučujúci nemôže zaevidovať žiadne 

hodnotenie za AR 2021/2022. Preto e-zápis realizujte až po zapísaní všetkých hodnotení za 

aktuálny akademický rok. 

Bod 2 – Potvrdenie pokračovania v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku 2022/2023 

Zakliknutím označíte záujem o pokračovanie v štúdiu. 

Bod 3 – Potvrdenie svojich osobných údajov, evidovaných v systéme AiS2 

Osobné údaje si skontrolujete kliknutím na „lupu“. Systém zobrazí v jednotlivých záložkách 

všetky údaje, ktoré sú o Vás v systéme AiS2 evidované. 

V prípade, že vo Vašich osobných údajoch došlo k zmene, zakliknete okienko „ÁNO“ a do 

sprístupneného rámčeka vpíšete, k akým zmenám v osobných údajoch došlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 4 – Potvrdenie elektronického zápisu 

Zakliknutím toho políčka potvrdíte ukončenie e-zápisu. 

Bod 5 – DOKONČENIE elektronického zápisu 

Všetky tieto úkony uložíte kliknutím na tlačítko Uložiť, ktoré sa po odkliknutí políčka 

„Potvrdenie elektronického zápisu“ zmení na Dokončiť elektronický zápis. Systém si bude 

pýtať potvrdenie, či naozaj chcete uložiť zápis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po odkliknutí „ÁNO“ je ELEKTRONICKÝ ZÁPIS UKONČENÝ. 

 
 

V prípade, že zvolíte „NIE“, e-zápis zostane „otvorený“, viete sa k nemu vrátiť 

opäť cez možnosť „Vytvorenie elektronického zápisu“ (úplne začiatku). Okno 

v tomto prípade zavriete „krížikom“ (vľavo hore). 

Poznámka: Možnosť „NIE“ volia študenti, ktorí majú IŠP do 31. 8. 2022 resp. 

študenti, ktorí majú do 31. 8. 2022 predĺžené skúškové obdobie.  

 

 

Po ukončení Elektronického zápisu sa na úvodnej stránke zobrazí ďalší záznam v časti „Zápisné 
listy“ – zobrazí sa zápisný list na AR 2022/2023 s informáciou:  
„Elektronický zápis: vytvorený, potvrdený dňa: 6. 6. 2022.  
 
Ak sa Vám zápisný list po potvrdení e-zápisu hneď nezobrazí, zvoľte Obnovenie obrazovky cez 
možnosť F5. 

 

 

 

 


