
 

              ELEKTRONICKÝ  ZÁPIS  

 

                                   akademický rok 2022/2023 

 

Pokyny pre študentov 2., 3., 4., 5. ročníkov Bc., Ing.štúdia 

 

➢ Termíny vytvorenia elektronického zápisu: 16.08.2022 – 05.09.2022 

 

➢ Návod ako vytvoriť elektronický zápis: 

AIS2 → prihlásenie sa do systému AIS2 

Info → tretia záložka v hlavičke AIS2 

Používateľské príručky → piata záložka v ľavom stĺpci 

Návody pre študentov → elektronický zápis 

 
 



 

Informácie: 

➢ elektronický zápis si vytvoria študenti, ktorí spĺňajú podmienky postupu do vyššieho 

ročníka - získali minimálne 50% kreditov zo zapísaného učebného plánu za ak. rok 

2021/2022. Do tohto počtu kreditov sa nezarátavajú kredity za opakovane zapísané 

predmety. 

➢ Po vytvorení elektronického zápisu nie je možné študentovi zapísať hodnotenie z 

predmetov v zápisnom liste 2021/2022, nakoľko sa zápisný list uzamkne; 

 

➢ študenti venujte prosím zápisu predmetov pre akademický rok 2022/2023 náležitú 

pozornosť, nakoľko v učebných plánoch nastali zmeny. Učebné plány nájdete na linku: 

https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=622 

Z predmetov si zapisujete: 

Blok A - Povinné predmety (PP) – zapisujú sa všetky predmety  

https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=622


Blok B - Povinne voliteľné predmety (PVP) – minimálny predpísaný počet v zimnom a letnom 

semestri je uvedený pod učebnými plánmi 

 Blok C – Výberové predmety (VP)  

Blok „Štátne skúšky“ – len končiace ročníky. Kredity za blok „štátne skúšky“ sa započítavajú do 

počtu kreditov za letný semester. 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom kreditov:  

- denné štúdium - 60 kreditov (minimálne 30 za semester).  

►Do celkového počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za opakovane zapísané predmety.◄ 

 

➢ prolongačné známky na ISIC preukazy v sume 12 € budú vydávané na začiatku zimného 

semestra, t.j. od 20.09.2022 /po pripísaní platby za prolongačnú známku na účet TNU AD 

a študentom s potvrdeným elektronickým zápisom/; 



Platby ktoré súvisia so zápisom študenta (predpisy nájdete v Aise2) je nutné zrealizovať výlučne 

bankovým prevodom (nie šekom). Či platba prebehla úspešne si študent môže skontrolovať v 

AISe. V prípade, že sa platba do 10 dní nezaeviduje v AISe, kontaktujte mailom hlavnú 

účtovníčku: maria.suletyova@tnuni.sk, nie študijné oddelenie. 

➢ Konanie študenta, ktorý nezaplatil poplatok za ISIC preukaz, resp. uviedol nepravdivé 

skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, je disciplinárnym priestupkom (§72 131/2002 Z.z.). 

➢  Študentom, ktorí boli v minulom akademickom roku na externom štúdiu a pokračujú 

v dennom štúdiu, budú vyrobené ISIC preukazy, o ktoré si musia samotní študenti 

požiadať. Títo študenti budú uhrádzať poplatok v sume 22 €;  

➢  potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia na rodinné prídavky pre denných študentov budú 

vydávané tiež od 20.09.2022 / v súrnych prípadoch skôr, najskôr však po 01.09.2022/ -  ! po 

potvrdení elektronického zápisu študenta ! 



➢ V prípade, že ste už v minulosti študovali alebo ešte študujete alebo sa rozhodnete zapísať aj 

na ďalšiu vysokú školu, ste povinní do 8 dní po zapísaní sa na ďalšej vysokej škole písomne 

oznámiť túto skutočnosť na Študijné oddelenie (Organizačná smernica č. 3-U-004, Príloha 

č. 2 tlačivo na www.tnuni.sk / Študenti / Školné a poplatky).  

➢ Technické problémy (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši Ing. Daniela 

Koštialiková, PhD. na: daniela.kostialikova@tnuni.sk 

  

 

Študijné oddelenie FPT Púchov 

 

 

 

mailto:daniela.kostialikova@tnuni.sk

