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ZÁPIS NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 novoprijatých študentov denného magisterského štúdia 

Identifikačné údaje pre prihlásenie sa do Akademického informačného systému (AIS2) majú novoprijatí študenti uvedené v dekréte o prijatí. 

� Potvrdenie elektronickej návratky v AIS2:   do 1.7.2017 

Farebnú fotografiu na preukaz študenta (formát JPG; rozmer minimálne 183 x 148 px) je potrebné vložiť elektronicky do systému AIS2 
najneskôr do 1.7.2017. Manuál na potvrdenie elektronickej návratky (Príručka) a vloženie fotografie do systému je dostupný na stránke:  

https://moja.uniba.sk 

Poplatok za preukaz, resp. poplatok spojený s návratkou 16,50 € (preukaz ISIC)  je potrebné uhradiť bezhotovostne prevodom na účet fakulty 
do 1.7.2017. V cene preukazu je zahrnutá aj validačná známka. 

V prípade, že novoprijatý denný študent už má platný ISIC preukaz na UK, hradí len validačnú známku ISIC: 10,- €. Pri potvrdení návratky je 
potrebné zadať výrobu preukazu v AISe (viď návod v Príručke). 

Príkaz na úhradu poplatku spojeného s návratkou je možné vytlačiť priamo z AIS2. 

� Zápis predmetov v AIS2:    1.8.2017 – 31.8.2017 

(Pozn.: Po tomto termíne bude zapisovanie predmetov v AIS2 pre študentov neprístupné, t.j. študent si nebude môcť sám zapísať predmety, 
ale len prostredníctvom študijnej referentky na študijnom oddelení pri potvrdzujúcom zápise.) 

Zápis študentov sa uskutoční elektronickou formou do Akademického informačného systému (AIS2) a písomnou formou na študijnom oddelení 
fakulty, resp. teologického inštitútu v termínoch zverejnených študijným oddelením.  

Každý študent je povinný sa sám zapísať v AIS2 a osobne potvrdiť svoj zápis na štúdium v novom akademickom roku na študijnom oddelení. 
Študent si pri zápise vytvorí svoj študijný plán v súlade so Študijným poriadkom fakulty pre daný študijný program tak, aby nemal kolíziu rozvrhu.  

Praktický návod na spôsob zápisu predmetov v AIS2 je dostupný na stránke: http://moja.uniba.sk/ - časť AIS2/Príručky.  

Zápisný list študentovi vytvára študijná referentka, následne si študent zapisuje predmety do zápisného listu podľa pokynov v príručke. 

� Zápis na študijnom oddelení:   september 2017 – konkrétne termíny pre jednotlivé študijné skupiny sú zverejnené na webovej stránke 
fakulty. 

Na zápis na študijnom oddelení je potrebné si priniesť občiansky preukaz, potvrdenie o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom, čestné 
vyhlásenie o dobe vysokoškolského štúdia a 2 ks fotografií rozmerov 3,5 x 4,5 cm (index, dotazník). Pri zápise si študent upresní študijný plán, 
aktualizuje údaje o vysokoškolskom štúdiu v akademickom roku 2017/2018 a validuje preukaz. Študent nemôže byť zapísaný na štúdium bez 
validácie preukazu.  
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� Úhrada poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku: 

Úhrada poplatkov spojených so štúdiom je možná len bezhotovostne prevodom na účet fakulty podľa údajov v príkaze na úhradu uvedených 
v nižšie uvedenej tabuľke. Odporúčame, aby si študent vytlačil vygenerovaný príkaz na úhradu priamo z AIS-u, čím sa predíde nesprávnym 
údajom v príkaze na úhradu. Nesprávne uvedenie údajov v príkaze na úhradu môže spôsobiť problémy pri párovaní platieb. Úhrada poplatku 
poštovou poukážkou je možná len vo výnimočných prípadoch pri správnom uvedení všetkých údajov na úhradu.  

Poplatok Suma [€] 
Číslo účtu 

IBAN 
Variabilný 

symbol 
Konštantný 

symbol 
Špecifický 

symbol 
Doplňujúci údaj Splatnosť 

Preukaz študenta ISIC 16,50- 
7000149667/8180 

 
SK40 8180 0000 0070 0014 9667 

4071130 1118 17idOsoby meno a priezvisko 
študenta 1.7.2017 

Poznámka: „idOsoby“ je sedemciferné identifikačné číslo, ktoré je pridelené v AIS2 každému študentovi. Všetky údaje potrebné pre príkaz na 
úhradu poplatku sa zobrazia študentovi pri vytlačení vygenerovaného príkazu z AIS-u. 


