Vytvorenie zápisného listu a zápis predmetov
1. Po prihlásení v ľavej časti subsystému vyberte „Prehľad štúdií“...

2. V časti „Zoznam zápisných listov“ vytvorte nový zápisný list na ďalší akademický rok
pomocou tlačidla „Pridať nový zápisný list“.

Výber akademického roku, ročníka a študijného programu, na ktorý vytvárate zápisný list
potvrďte tlačidlom „Potvrdenie (Enter)“ (aplikácia VSES210).

3. Pre pridanie predmetov do vytvoreného zápisného listu vyberte možnosť „Zápis
predmetov, kredity“ (pomocou ikony alebo pravým tlačidlom myši na daný zápisný list).

4. Ak je povolený dátumový interval pre zápis, máte možnosť pridávať/odoberať predmety zo
študijného plánu do jednotlivých blokov.

Predmety sa do zápisného listu pridávajú podľa typu výučby (Študijná časť: A – Povinné
predmety, B – Povinne voliteľné predmety, C – Výberové predmety / Štátne skúšky: A –
Povinné predmety, B – Povinne voliteľné predmety). Označte príslušný typ výučby, čím sa v
časti „Predmety zápisného listu“ sprístupní tlačidlo pre pridanie predmetov „Pridať
predmet“.

Študijná časť






A – Povinné predmety – je možné zapísať predmety iba z povinných predmetov v
študijnej časti študijného plánu pre daný študijný program (na ktorý je vytvorený
zápisný list)
B – Povinne voliteľné predmety – ako povinne voliteľné predmety je možné zapísať
iba z povinne voliteľných predmetov v študijnej časti študijného plánu pre daný
študijný program (na ktorý je vytvorený zápisný list)
C – Výberové predmety – medzi výberové predmety je možné si zapísať ktorýkoľvek
predmet zo študijnej časti ľubovoľného študijného plánu študijného programu na
univerzite.

Zapísané predmety sú pre rozlíšenie zobrazené farebne:
Čierna – platný predmet, prihlásený na rozvrh
Modrá – neprihlásený na rozvrh predmetu v rozsahu predmetu
Sivá – škrtnutý, neplatný predmet
Štátne skúšky




A – Povinné predmety – je možné zapísať predmety iba z povinných predmetov
v časti „Štátne skúšky“ študijného plánu študijného programu, na ktorý je vytvorený
zápisný list
B – Povinne voliteľné predmety – ako povinne voliteľné predmety je možné zapísať
iba z povinne voliteľných predmetov v časti „Štátne skúšky“ študijného plánu pre
daný študijný program

5. Pridať predmet do zápisného listu je možné „zo študijného plánu, z ponuky predmetov,
neabsolvovaný predmet, odporúčaný predmet“.








Pridať predmet zo študijného plánu (VSES023) – systém ponúka predmety podľa
odporúčaného študijného plánu pre zvolený akademický rok a študijný program,
Pridať predmet z ponuky predmetov (VSES260) – systém ponúka predmety zaradené
v príslušnom akademickom roku do odporúčaného študijného plánu, výber je možné
urobiť podľa fakulty, strediska, skratky alebo názvu predmetu,
Pridať neabsolvovaný predmet (VSES264) – systém ponúka predmety zo všetkých
predchádzajúcich zápisných listov zvoleného štúdia, ktoré sú povinné alebo povinne
voliteľné, sú neabsolvované alebo sú s neukončeným hodnotením, s výnimkou
predmetov štátnej skúšky,
Pridať odporúčaný predmet (VSES264) – systém ponúka všetky predmety, ktoré nie
sú zapísané podľa odporúčaných ročníkov odporúčaného študijného plánu voči
danému ročníku zápisného listu a doteraz neabsolvovaných zapísaných predmetov, s
výnimkou predmetov štátnej skúšky.

6. Náhrada za predmet, opakovaný zápis predmetu.
Pri opakovanom zápise neabsolvovaného predmetu sa v systéme vytvorí automaticky väzba
na opakovaný predmet. V prípade, že si za neabsolvovaný predmet zapisujete iný, ktorým ho
chcete nahradiť, označte daný predmet a kliknite na možnosť „Náhrada za predmet,
opakovaný zápis“.
Predmety štátnej skúšky nemôžu byť nahrádzané iným predmetom ani nahrádzať iný
predmet. V prípade opakovaného zápisu predmetu štátnej skúšky sa v systéme vytvorí
automaticky väzba na opakovaný predmet, ktorú nie je možné zrušiť (väzbu môže zrušiť iba
študijné oddelenie).

Vyberte akademický rok zápisného listu, v ktorom chcete nahradiť predmet, vyberte časť
študijného plánu a typ výučby. Potvrďte výber a v zobrazenom zozname označte predmet.
Výber predmetu potvrďte (ikonka „OK“). Väzba na opakovaný predmet sa zobrazí v okne
zápisného listu v stĺpci „Nahrádzam“.
Väzbu na opakovaný predmet môžete zrušiť, keď po označení predmetu kliknete na možnosť
„Zrušenie náhrady za predmet opakovaného zápisu“.
Zrušiť možete iba väzbu (náhradu za opakovaný predmet), ktorú ste sa mi vytvorili.
Automatickú väzbu, ktorú vytvoril systém zrušiť nemôžete. Automatickú väzbu môže zrušiť
iba študijné oddelenie.

V okne zápisného listu je možné využiť možnosti:








Kontrola prerekvizít – systém zobrazí, čí boli splnené prerekvizity označeného
predmetu,
Prihlásenie na rozvrh – zobrazia sa rozvrhové akcie označeného predmetu, akcia je len
pre predmety v študijnej časti,
Odhlásenie z rozvrhu - akcia je len pre predmety v študijnej časti,
Odporúčaný študijný plán – zobrazí sa študijný plán pre študijný program zápisného
listu,
Informačný list predmetu – zobrazí sa informačný list označeného predmetu,
Obsahová náplň štátnicového predmetu – len pre predmety štátnej skúšky,
Elektronická nástenka predmetu – otvorí sa aplikácia elektronickej nástenky, akcia je
len pre predmety v študijnej časti.

Dátumové akcie pre zápis predmetov:



Predzápis – pridávanie aj odoberanie predmetov do zápisného listu študenta
Doplňujúci zápis – iba pridávanie predmetov do zápisného listu študenta

