
 
 

ZMENY V PREDMETOCH PRED LETNÝM SEMESTROM 2020/2021 
 
 

Otvorenie systému na pridávanie PV a V predmetov letného semestra 2020/2021 

09.02.2021 
V e-vzdelávaní bude otvorený systém na možnosť vykonania zmien 
v prihlásených PV a V predmetoch na letný semester 2020/2021. 

16.02.2021 Ukončenie možnosti úprav v systéme (zmeny PV a V predmetov). 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

1. Systém je otvorený v termíne od 9.2. (7.00 hod) do 16.2. (24.00 hod) 

2. Študent v systéme e-vzdelávanie vidí, ktoré PV a V predmety má zapísané na letný 
semester. Odporúčame robiť len zmeny vo výnimočných prípadoch (potreba kreditov...). 
Pokiaľ je študent so stavom spokojný, nerobí žiadne úpravy.  

3. Vykonávanie zmien (prihlásenie/odhlásenie predmetu): Študent si môže navoliť 
ďalšie PV alebo V predmety, ako aj odhlásiť zapísané predmety, pokiaľ to nastavenie 
v rámci daného predmetu dovoľuje vzhľadom na zadané požiadavky vyučujúceho. 

4. Predmet sa otvorí, pokiaľ bude prihlásených minimálne 7 študentov. Predmety, 
ktoré priebežne nebudú mať dosiahnutý tento počet, budú vyfarbené na červeno. 
V týchto prípadoch odporúčame študentom, aby si 16.2. odkontrolovali, či sa kapacita 
naplnila. Ak nie, tak odporúčame sa prehlásiť 16.2. na iný predmet, nakoľko pokiaľ 
nebude kapacita aspoň 7 študentov, tak sa predmet neotvorí. 

5. V prípade, že sa študent nemôže prihlásiť do systému, je potrebné kontaktovať p. Fraňa: 
peter.frano@uniza.sk  

6. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí počas práce so systémom, prosím kontaktujte 
ihneď študijné oddelenie (studref@fri.uniza.sk) alebo prodekana pre vzdelávanie 
(viliam.lendel@fri.uniza.sk). 

7. Na zapísanie sa na predmet už netreba potvrdenie od vedúceho predmetu (taktiež sa 
rušia papierové žiadosti), všetko sa robí elektronicky v systéme. Študent sa môže 
zapísať na predmet, pokiaľ je tam voľná kapacita. 

8. Upozorňujeme, že sa ruší pridávanie a odoberanie predmetov v rámci prvého 
týždňa letného semestra. 

9. Odporúčame pristupovať zodpovedne k finalizácii zostavy PV a V predmetov, nakoľko 
už po 16.2. nebude možné robiť úpravy. 

10. Študent si pridáva predmety len v rámci svojho stupňa štúdia (študent bakalár 
predmety bakalárskeho štúdia, študent inžinier predmety inžinierskeho štúdia). 

11. V prípade, že si študent chce zapísať povinný predmet z iného študijného programu, tak 
musí najprv požiadať elektronicky o zápis povinného predmetu vyučujúceho a jeho 
elektronický súhlas poslať na študijný referát. V tomto prípade mu bude predmet 
zapísaný ako voliteľný, nakoľko nie je zaradený v jeho študijnom programe. 
Pripomíname, že študenti si majú vyberať predovšetkým PV a V predmety z ich 
študijného programu. 

12. V prípade nejasností ohľadom zmien v predmetoch pred letným semestrom neváhajte 
kontaktovať prodekana pre vzdelávanie (Viliam Lendel) prostredníctvom MS Teams. 
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