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Milí naši študenti, 

v tomto prázdninovom letnom období Vám umožňujeme sa zapísať na predmety, ktoré budú súčasťou 

Vášho študijného plánu na akademický rok 2021/2022. Toto nie je ešte zápis na štúdium (obr. 2) – ten 

prebehne až po preklopení roka v systéme MAIS v septembri v čase 03.09. – 10.09.2021. 

Študijný plán je pre každý študijný program iný. Nájdete ho po prihlásení sa do systému MAIS Študent 

v časti Zápis – Odporúčaný študijný plán (obr. 1) alebo po vyklikaní sa cestou cez mais.tuke.sk v časti 

Portál – Študijné programy, obr. 3 (https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais). Na 

obr. 3 je možné vidieť, že predmety študijného plánu majú svoj kód, názov, skratku, počet kreditov, sú 

istého typu a uvedený je aj rozsah výučby. V položke Detail nájdete Informačný list daného predmetu, 

v ktorom sú uvedené podrobnejšie náležitosti pre jeho úspešné ukončenie. 

  
Obr. 1 OŠP Vášho študijného programu 

  
Obr. 2 Obrazovka Zápis na štúdium 

 

 

Obr. 3 Ukážka študijného plánu programu PSA 

https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais
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Pri zapisovaní predmetov na celý nasledujúci akademický rok, obr. 4 (zimný + letný semester) podľa 

Odporúčaného študijného plánu je dôležité si všimnúť, že sú rôzneho typu. Rozoznávame: 

1. Povinné predmety (ozn. P) – musíte si ich zapísať všetky 

2. Povinne voliteľné predmety (ozn. v MAIS ako P) – skupinka predmetov, z ktorých je potrebné 

si vybrať IBA jeden, typovo sú označené ako „Zameniteľný“ predmet. Napríklad na obr. 3 

v skupinke Povinne voliteľný predmet II si zapíšete 1 predmet, a to Environmentalistika ALEBO 

Geológia.  Podobne je to aj so skupinkou Povinne voliteľný predmet I, kde si zapíšete tiež iba 

jeden predmet z trojice Estetika ALEBO Filozofia ALEBO Politológia. 

3. Výberové predmety (ozn. V, v MAIS ako „Ostatné predmety“) – predmety, ktoré si môžete 

a nemusíte zapísať. Ako výberový predmet si môžete zapísať ľubovoľný predmet, ktorý má 

fakulta, či dokonca univerzita v ponuke. Fakulta pri zapísaní si predmetu z tohto typu (pokiaľ 

je mimo odporúčaného študijného plánu pre daný akademický rok) nemôže zaručiť možnosť 

navštevovať takýto predmet (rozvrhové kolízie, prekročenie kapacity predmetu, a pod.). 

 

Obr. 4 Zápis na CELÝ nasledujúci akademický rok 

Pozn.: pri niektorých predmetoch je uvedený 1 alebo viac predmetov ako „Prerekvizita“. Vtedy študent 

bude musieť mať absolvované, teda zapísané hodnotenia všetkých týchto „prerekvizičných“ 

predmetov, najneskôr v skúškovom období semestra, v ktorom sa daný predmet uskutočňuje (tzn. ako 

prvé musia budú musieť mať zapísané hodnotenie „prerekvizičné“ predmety). 

 

V prípade problémov či otázok neváhajte kontaktovať Referát pre vzdelávanie   

http://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/studijne-oddelenie 
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