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Úvod

Táto príručka obsahuje základné informácie o postupe, ako si v rozhraní študent podať požiadavku 
na zápis predmetu do vášho študijného plánu. 

Študentmi podané požiadavky na zápis predmetov do študijných plánov na ďalší akademický rok 
akceptujú alebo zamietajú pedagógovia  –  teda  podanie  požiadavky automaticky neznamená,  že 
budete vami vybrané predmety (s výnimkou povinných predmetov) môcť študovať. 

Pri akýchkoľvek problémoch sa obráťte na kontaktné miesta pre MAIS na vašej fakulte (univerzite).

 Pre optimálne výsledky odporúčame použiť prehliadač Mozilla Firefox.

MAIS  je  systém  prístupný  prostredníctvom  internetového  prehliadača,  MAIS 
samotný však nie je bežná internetová stránka. Nepoužívajte preto tlačidlá „Spať“ ani 
„Načítaj najnovšiu verziu stránky“ internetového prehliadača!

Prajeme Vám veľa pozitívnych skúseností s prácou v systéme MAIS

vývojový tím projektu MAIS

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Zmeny vyhradené.

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Základné pojmy

Predzápis -  predbežné  zisťovanie  záujmu o  predmet  štúdia.  Fakulta  zisťuje,  aký  záujem bude 
o predmety  štúdia  nasledujúci  akademický  rok.  Pre  vybrané  predmety  môže  byť  akceptovaná 
požiadavka v kole predzápisu podmienkou pre podanie požiadavky v kole zápisu.

Zápis - záväzný výber predmetu štúdia do nasledujúceho (prípadne pri doplňujúcom kole zápisu do 
aktuálneho)  akademického  roka.  Akceptovaná  požiadavka  v  kole  zápisu  znamená,  že  predmet 
štúdia bude mať študent nasledujúci akademický rok v študijnom pláne.

O  ponuke  predmetov  fakulty  pre  jednotlivé  kolá  rozhodujú  pedagógovia 
katedier, resp. ústavov, ktoré predmety štúdia garantujú.

Kolo (predzápisu, zápisu) – otvára ho fakulta pre predmety, ktoré garantuje. Vyberať si predmety 
(podávať požiadavky) je možné len vtedy, ak je kolo „Schválené – predzápis a zápis študentom 
prístupný“, pozri ikonku na obr. 1 - táto ikonka informuje len o stave kola domovskej fakulty. Ak 
má študent povinné, povinne voliteľné alebo odporúčané predmety v odporúčanom študijnom pláne 
garantované inou ako jeho domovskou fakultou, cudzie fakulty ho informujú o tom, kedy si môže 
vyberať ich predmety. Spravidla sa zápis na predmety koná zhruba v rovnakom čase na všetkých 
fakultách. 

Životný cyklus kola – kolo otvára adminitrátor systému najprv pre pedagógov, tí vyberú predmety, 
ktoré v konkrétnom kole chcú ponúknuť. Spravidla v prvých kolách sa ponúkajú všetky predmety 
a v  ďalších  už  len  predmety s  nenaplnenou kapacitou.  Administrátor  posunie  kolo  k  dispozícii 
študentom - ak je kolo v stave „Schválené – predzápis a zápis študentom prístupný“, je možné 
podávať požiadavky na zápis predmetov, potom fakulta kolo pre podávanie požiadaviek študentom 
uzavrie  a pedagógovia  študentmi  podané  požiadavky  akceptujú  alebo  zamietajú  podľa  kritérií 
fakulty. Pri stave kola „Výsledky predzápisu a zápisu uverejnené“ je možné pozrieť sa, ako dopadli 
požiadavky študenta na zápis predmetov – či sú akceptované alebo zamietnuté v podmenu Zvolené 
predmety štúdia. Po uzavretí jedného kola môže fakulta otvoriť kolo ďalšie. 

Požiadavka – v kole pred/zápisu si študent podáva požiadavku na zápis predmetu do študijného 
plánu. Ak je požiadavka na zápis predmetu akceptovaná pedagógom (zelená ikonka), znamená to, 
že po otvorení ďalšieho akademického roku nájde študent príslušný predmet vo svojom študijnom 
pláne. Ak je zamietnutá (červená ikonka), treba si napr. v prípade voliteľných predmetov vybrať 
v ďalšom kole iný predmet štúdia. 

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 1: Informácia o stave kola domovskej fakulty študenta

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Postup – úvodné kroky

1. Prihláste sa do systému (Prihlasovacie meno a Heslo – pozri obr. 2).

2. Kliknite na menu pre Predzápis a zápis (pozri obr. 3).

Sledujte na informačných miestach na vašej univerzite dátumy, v ktorých jednotlivé 
fakulty sprístupňujú a uzatvárajú kolá predzápisu, resp. zápisu. Každá fakulta môže 
otvoriť viacero kôl a postupne zužovať ponuku predmetov buď podľa toho, ako sa 
napĺňajú kapacity predmetov alebo podľa toho, pre ktorých študentov je kolo určené. 

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 2:Prihlásenie do systému

Obr. 3: Menu predzápis a zápis

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Výber predmetov

Kliknite na podmenu Zápis predmetov štúdia. Nachádzate sa v obrazovke pre podanie požiadavky 
na zápis na predmety z vášho OŠP (obr. 4).

Pre podanie požiadavky o zápis predmetu kliknite na tlačidlo Vykonať zápis (obr. 4 - 1). 

Doplňujúce informácie

1. Ak pri predmete chýba tlačidlo Vykonať zápis: fakulta (katedra), ktorá predmety garantuje 
ešte  neotvorila  kolo  zápisu  pre  študentov  (bude  sa  na  ne  zapisovať  neskôr)  alebo  sa 
predmety  nasledujúci  akademický  rok  nebudú  vyučovať,  prípadne  sa  vyučujú  v  inom 
semestri. 

2. Predmety  s  červenou  ikonou  (obr.  4 -  2) študent  v  minulých  semestroch  absolvoval 
neúspešne (FX) a musí si ich zapísať znova. 

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 4: Zápis na predmety pre ZS nasledujúceho akademického roka

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Kontrola a potvrdenie požiadavky

Podanie  požiadavky  na  zápis  predmetu  treba  ešte  potvrdiť  (obr.  5).  Kontroly  pred  podaním 
požiadavky  zisťujú,  či  máte  splnené  podmienky,  napr.  úspešne  absolvovaný  predmet,  ktorý  je 
prerekvizitou alebo akceptovanú požiadavku v kole predzápisu, ak sa to vyžaduje.

Kliknite na tlačidlo  Potvrdiť zápis. Ak ste zistili, že podávate omylom požiadavku na predmety, 
ktorú ste podať nechceli, kliknite na tlačidlo Späť. Už podané požiadavky sa dajú zrušiť. 

 

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 5: Kontroly pred podaním požiadavky na zápis predmetu

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Zrušenie podanej požiadavky

Zrušiť požiadavku je možné len ak:

1. kolo pred/zápisu je v stave „Schválené – predzápis a zápis študentom prístupný“
2. zrušenie požiadavky pre vami vybraný predmet je povolené

Kliknite na tlačidlo Zrušiť zápis predmetu (obr.  6). V stĺpci Požiadavka je informácia o dátume 
a čase  podania  požiadavky.  Ďalšie  informácie  sa  zobrazia  po  priložení  kurzora  na  ikonu 
požiadavky.

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 6: Zrušenie požiadavky

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Podanie požiadavky na ľubovoľný výberový predmet

V kreditovom štúdiu máte právo vybrať si akýkoľvek predmet z ponuky ktorejkoľvek fakulty. Tento 
postup používajte výhradne pre predmety, ktoré si vyberáte mimo svojho OŠP!

Pozor!  Akceptovaním  vami  podanej  požiadavky  vám  vzniká  právo a  zároveň 
povinnosť predmet štúdia v nasledujúcom, prípadne aktuálnom akademickom roku 
študovať!

Kliknite na podmenu  Ostatné predmety (obr.  7 - 1), zvoľte  semester, v rozbaľovacej ponuke si 
vyberte  fakultu (obr.  7 - 2) a kliknite na tlačidlo  Vyhľadaj  (obr.  7 - 3). Takto načítate ponuku 
predmetov vybranej fakulty za predpokladu, že je na nej otvorené kolo a je prístupné pre študentov. 
Ďalší  postup  je  rovnaký ako  pri  voľbe  predmetu  z  OŠP –  kliknite  na  tlačidlo  Vykonať zápis 
(obr. 7 - 4) a voľbu v nasledujúcej obrazovke potvrďte. 

Zrušiť požiadavku na zápis výberového predmetu viete v obrazovke Zápis predmetov štúdia → 
Predmety OŠP alebo v obrazovke Zvolené predmety štúdia (pozri ďalej).

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 7: Ľubovoľný výberový predmet - ako vybrať fakultu

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Zvolené predmety štúdia

Obrazovka  Zvolené  predmety  štúdia (obr.  8 -  1)  slúži  na  kontrolu  podaných  požiadaviek 
aktuálneho kola ako aj  minulých semestrov. V aktuálnom kole si tu môžete skontrolovať všetky 
podané požiadavky a hromadne ich zrušiť – zaškrtnite štvorček pri predmete (obr. 8 - 2) a kliknite 
na tlačidlo Zrušiť vybrané predmety z predzápisu alebo zápisu na spodu stránky (obr. 8 - 3).

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 8: Zrušenie podaných požiadaviek

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Zobrazenie výsledkov kola zápisu

Po  uzavretí  kola  si  v  obrazovke  Zvolené  predmety  štúdia môžete  skontrolovať,  ktoré  vaše 
požiadavky boli schválené alebo zamietnuté (obr. 9 - 1). Sledujte Celkový počet kreditov zápisov 
(obr. 9 - 2) a v prípadne potreby sa v ďalšom kole zápisu zapíšte na iné ponúknuté predmety.  

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 9: Stav požiadavky po uzavretí kola zápisu

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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Tlač

V spodnej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo  Tlač (obr.  10 - 2), prostredníctvom ktorého si po 
uzavretí  kola,  resp.  pred  samotným fyzickým zápisom do ročníka  môžete  vytlačiť  pre  zvolený 
semester (obr. 10 - 1) Prehľad zapísaných predmetov štúdia.

Dátum posledných zmien: 18.04.2011
Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom, www.dupres-group.com, www.mais.sk
Všetky práva vyhradené.© 2007-2011

Obr. 10: Tlač zápisného listu

http://www.dupres-group.com/
http://www.mais.sk/
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