
Vážení študenti 1. ročníka, 

Všetkým som posielala už niekoľkokrát informáciu o zverejňovaní oznamov v Diskusii 

k téme v AiS. Mnohí z vás si to však neprečítali a zbytočne sa vypytovali na veci, ktoré boli 

už dávno zverejnené. Preto vás ešte raz prosím, aby ste si v pvom rade overili, či 

informácia, ktorú potrebujete už nebola zverejnená v Diskusii k téme. 

Písala som tam napríklad aj informáciu o posielaní potvrdení o návšteve školy  a o tom, 

kam ich máte odovzdať. Napriek tomu mám veľa mailov práve s  otázkami, na ktoré už ale 

bolo zodpovedané.  

Pre zhrnutie (je to aj v Diskusii k téme Zápisy): 

Potvrdenia o návšteve školy sme pre 1. ročník posielali 7. a 8.9.2020. Zásielky išli 

doporučene, keďže obsahujú aj ISIC (ISIC už máte aktivovaný). 

Potvrdenia odovzdáte nasledovne: 

1x - Úrad práce - odd. prídavkov na deti  

1x - zamestnávateľ rodiča, ktorý poberá daňový bonus 

U obidvoch týchto potvrdení doplňte v časti A príslušného rodiča 

1x - príslušná zdravotná poisťovňa 

3x - máte navyše (napr. pre banku, brigádu...) 

(Pozn. Úrad práce aj zdravotná poisťovňa si informácie budú vedieť zistiť aj vo svojom 

informačnom systéme, ale až v októbri. Myslím, že predsa bude lepšie doručiť im 

potvrdenia aj v papierovej forme). 

Po začiatku prezenčnej formy výučby vám budeme odovzdávať aj USB kľúče, na 

ktorých sú informácie o štúdiu (Sprievodca štúdiom). Spôsob odovzdávania ešte 

upresníme. Viete si ho pozrieť aj na stránke:  

https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-

predpisy/2017/2017_studijny_poriadok.pdf 

Študijné oddelenie FMV:  4. poschodie  - blok E 

 Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.  – prodekanka pre vzdelávanie 

• Ing. Tatiana FRANKOVIČOVÁ   - 2. stupeň (E4.29) (tatiana.frankovicova@euba.sk) 

• Helena  DOMČEKOVÁ  –  1. stupeň (E4.07) (helena.domcekova@euba.sk) 

Referát pre sociálnu starostlivosť o študentov (sociálne štipendiá): 

• Mgr. Renáta BALCOVÁ  (E4.27)  (renata.balcova@euba.sk) 

Kontakt pri problémoch s prihlásením do AiS (platí pre študentov všetkých stupňov):  

• Ing. Tatiana FRANKOVIČOVÁ    -  (E4.29) (tatiana.frankovicova@euba.sk) 

 

Úradné hodiny študijného oddelenia: 

 
 Doobeda  Poobede

 Pondelok  -  13,00 – 14,30 
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 Utorok  -  -

 Streda  9,00 – 11,30  13,00 – 14,30 

 Štvrtok  -  -

 Piatok  9,00 – 11,30  -

 

Informácie študentom poskytujeme aj prostredníctvom AiS (Akademický informačný 

systém) - Diskusia k téme. V AiS sú vytvorené rôzne témy, ktoré sa priebežne aktualizujú 

a dopĺňajú. Ak máte nejakú otázku, využite tento spôsob komunikácie. 

 

Harmonogram akademického roka 2020/21: 

Začiatok výučby: 

- 28. septembra 2020 - výučba bude prebiehať dištančnou formou. Do 2. októbra 

2020 by mali vyučujúci informovať študentov prihlásených na rozvrh z daného 

predmetu o podmienkach absolvovania predmetu + organizačných  záležitostiach 

(cez MS Teams) 

- Od 5. októbra 2020 začína výučba riadnou prezenčnou formou. 

Harmonogram si zobrazíte po kliknutí na nasledujúcu ikonu: 

Harmonogram_FMV_
2020-2021 – upravený.doc

 
 

Postupnosť krokov zápisu v AiS Nahadzuje do AiS   

1. krok vytvorenie zápisného listu študijné oddelenie FMV OK  

2. krok 

zápis predmetov do zápisného 
listu  
(povinné a povinne voliteľné aj 
zimný aj letný semester) 

študijné oddelenie FMV OK  

3. krok 
rozdelenie do krúžkov na 
povinné predmety 

študijné oddelenie FMV 

informácia pre študenta v 
AiS (viď postupy) 

4. krok 

zaradenie do rozvrhu na zimný 
semester na povinné predmety 
- podľa krúžkov 

študijné oddelenie FMV 

zaradenie do rozvrhu na cudzie 
jazyky (len zimný semester) 

Prihlasovanie na rozvrh 
- každý študent sám 

16.9.2020 (8,00 hod.) -  
18.9.2020 (23,59 hod.) 

zaradenie do rozvrhu na TV (len 
zimný semester) 

Prihlasovanie na rozvrh 
- každý študent sám 

16.9.2020 (8,00 hod.) -  
18.9.2020 (23,59 hod.) 



V tabuľke je následnosť krokov týkajúca sa štúdia. Len na vysvetlenie: čaká vás 

prihlasovanie na rozvrh, a to na: 

1. Telovýchovné aktivity  (TA) (zimný semester) - tento predmet je síce povinný, ale 

vy sami si vyberáte, na čo vlastne chcete chodiť (napr. volejbal, tenis ....). Na 

jednotlivé aktivity (na rozvrh) sa budete prihlasovať v termínoch od 16.9.2020 - od 

8,00 hod. - do 18.9.2020 do 23,59 hod. Upozorňujem, že na TA sa v tomto čase 

prihlasujú študenti všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity, a teda neodkladajte 

prihlasovanie, na jednotlivé aktivity sú nejaké obmedzenia.  

Rozvrh by mal byť  v tom čase už zverejnený  - tak sa prihlasujte na TA tak, aby ste 

nemali kolíziu s inými predmetmi v rozvrhu. Informácie o TA posielam v prezentácii 

v prílohe (Centrum telesnej výchovy a športu CTVŠ).  

Predmet Telovýchovné aktivity už máte nahodený vo svojom zápisnom liste - na 

FMV je totiž povinný - takže stačí sa prihlásiť na rozvrh. (Prihlasovanie na rozvrh - 

viď postupy). 

Kto má doklad od lekára, že je oslobodený od telesnej výchovy, nahlási túto 

skutočnosť p. Domčekovej (študijné oddelenie FMV). Následne takémuto 

študentovi bude do zápisného listu nahodený predmet Teoretická TV - informácie 

sú v prezentácii CTVŠ. 

2. Cudzie jazyky - CJ 1, CJ 2 a CJ3 (povinne voliteľné predmety) už máte taktiež 

nahodené vo svojich zápisných listoch. Na rozvrh sa prihlasujete v tých istých 

termínoch ako na TA, t.j. od 16.9.2020 - od 8,00 hod. - do 18.9.2020 do 23,59 hod. 

Prihlasujete sa iba na tie CJ, ktoré sa vyučujú v zimnom semestri. (Na letný 

semester sa budete prihlasovať až cca niekedy v januári/februári -  Informácie 

pošlem) 

3. Na ostatné povinné predmety vás prihlásime na rozvrh my - študijné oddelenie - 

podľa študijnej skupiny/krúžku. Svoje zaradenie do krúžku si viete pozrieť v AiS - 

každý už má nahodené, do ktorého krúžku je zaradený. Krúžok v AiS platí iba pre 

povinné predmety (s výnimkou TA). 

 

Akademický informačný systém (AiS): 

 

Prihlasovacie údaje do AiS - viď Pokyny k elektronickej návratke.  

Upozorňujem, že v priebehu septembra sa prihlasovacie údaje zmenia - zmení sa login. 

Login bude číslo Vašej ISIC (na preukaze ISIC pod fotografiou - 17-miestne číslo) 

Heslo naďalej zostane Vaše rodné číslo. Heslo si budete môcť následne zmeniť. 

 

Pri prihlasovaní do AiS buďte opatrní - po treťom neúspešnom prihlásení Vás systém 

zablokuje. 

 

Najdôležitejšie spôsoby, ktoré si musíte v AiS naštudovať: 

1. Postupy - tam máte uvedené všetky postupy, ktoré budete potrebovať (screen) 

2. „Ako si prispôsobiť tabuľku“ - nastavenie stĺpcov tabuľky. V AiS sa niekedy údaje 

zobrazujú v dlhšom slede ako je obrazovka, t.j. údaje, ktoré potrebujete nemáte 



v zornom poli. Vtedy je potrebné poprehadzovať stĺpce tabuľky tak, aby sa vám 

zobrazilo to, čo práve potrebujete. Nezabudnite si ale nové nastavenie stále uložiť. 

3. Zobrazenie - kontrola osobných údajov (Prehľad štúdií) - screen 

4. Zobrazenie skupiny/krúžku (Prehľad štúdií) - screen 

5. Prihlasovanie na rozvrh - návod „Ako sa prihlásiť na rozvrh/na cudzie jazyky a TA“ - 

pdf *Nové* (V postupoch) 

6. V AiS si viete vy sami - študenti - aktualizovať mailovú adresu a telefónne číslo. Ak 

je potrebné aktualizovať čokoľvek iné v osobných údajoch, musíte prísť na študijné 

oddelenie. 

 

 
 

 

 

 



V prílohe posielam: 

1. - literatúra Informáciu o jazykoch 

Prezentácie posielam v samostatných súboroch/mailoch (asi by všetko naraz neprešlo): 

2. - Telovýchovné aktivity Prezentáciu CTVŠ 

3. - naštudovať + budete z toho robiť krátky test. Postup je Prezentáciu BOZPaPO 

nasledovný:  

- Študent dostane link na absolvovanie testu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

do univerzitného e-mailu (univerzitný e-mail sa študentom vytvorí po zápise – cez 

CIT - Centrum informačných technológií EU).  

Ak mailom nedostanete iný link, platí tento:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fsX81NYc2kixyn8Z8eKzrAACI_kmlGx

NpeMH1zWyrgpUMVRQNFg4VVAxME82VUFaUzJKNlNJRFZBVy4u 

- Termín na vyplnenie testov bude 16.9.2020 od (00:01) do 18.9.2020 (23:59), test je 

možné vyplniť raz. Na to, aby bol úspešný, je potrebné získať 7 a viac bodov z 10. 

Kto nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa 

musieť zúčastniť prednášky k BOZP, ktorá sa bude konať prezenčne dňa 8.10.2020 

(štvrtok) o 13.00 v SM II. V prípade neúspešného vyplnenia testu mu test bude 

zaslaný do 24 hodín. (simon.dely@euba.sk ) 

4. - len pre vašu informáciu - Medzinárodná študentská Prezentáciu AIESEC 

organizácia 

 

Vážení študenti, 

viem, že tých informácií je veľmi veľa. Preto vám ešte nakoniec dávam sumár najbližších 

termínov - úloh pre vás: 

16.9.2020 od 8,00 hod. - do 18.9.2020 do 23,59 hod. 

 - prihlasovanie na rozvrh Telovýchovné aktivity (AiS) 

 - prihlasovanie na rozvrh cudzie jazyky  (AiS) 

(CJ 1 - 1 predmet, CJ 2 - 2 predmety. CJ 3 - 2 predmety) 

16.9.2020 od 00.01 hod. -  do 18.9.2020 do 23,59 hod. 

 - absolvovanie testu BOZPaPO 

28.9.2020 - 02.10.2020 - dištančná forma výučby (online) 

Od 05.10.2020 - prezenčná forma výučby (riadne účasť na prednáškach a cvičeniach podľa 

rozvrhu) 

 

 

 

Bratislava dňa 8.9.2020 

Vypracovala: Ing. Tatiana Frankovičová 
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