
 

 

 

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  
PRE AR 2022/2023 

(NEPLATÍ PRE ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROKA ŠTÚDIA) 
 
 

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej 
časti štúdia aj  prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). 
Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky 
štúdia podľa § 11 Študijného poriadku UCM v Trnave. 
 
Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave 
si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov 
zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných 
povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.  

 
 

Denné štúdium  
 

Študenti:  
- bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia, 
- magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2.  roka štúdia 
- zapisujúcich sa do nadštandardného štúdia. 

 
A) ADMINISTRÁCIA PREDMETOV - (zápis predmetov na akademický rok 2022/2023) 

-  Od 15. júla 2022 do 20. augusta 2022  
 
Študent si v AIS-e vytvorí zápisný list na akademický rok 2022/2023  
 
Študent, ktorý je v AR 2021/2022 študentom 1. a 2. roka bakalárskeho štúdia v dennej 
forme štúdia, 1. roka magisterského štúdia v dennej forme štúdia je povinný urobiť 
si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2022/2023. 
Postup a manuál nájde na Manuály k AIS - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
(ucm.sk) – Postup č. 5. 
 
Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, 
t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 
2021/2022. 
 

B) ČESTNÉ VYHLÁSENIE NA ÚČELY CENTRÁLNEHO REGISTRA ŠTUDENTOV  
 

Tlačivo: www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/?highlight=%E8estn%E9 
 

https://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/
https://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/
http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/?highlight=%E8estn%E9


 

 

 

Každý študent denného štúdia je povinný vyplnené a podpísané tlačivo naskenovať a 
zaslať e-mailom na e-mailovú adresu študijnej referentky príslušnej fakulty najneskôr 
do 18. júla 2022: 
FPV UCM –  jana.polasova@ucm.sk 
FF UCM –   jana.polasova@ucm.sk 
FMK UCM –  martina.bresticova@ucm.sk 
FSV UCM –  jana.polasova@ucm.sk 
FZV UCM –  martina.bresticova@ucm.sk 
IM UCM –   vladimira.mikulkova@ucm.sk 

 
 
C) PODPÍSANÝ VÝPIS HODNOTENÍ ZA PREDCHÁDZAJÚCI AKADEMICKÝ ROK  
     (Výstup z AIS-u 2021/2022) 

 
Je nutné vytlačiť, podpísať, naskenovať a zaslať e-mailom na e-mailovú adresu 
študijnej referentky príslušnej fakulty najneskôr do 18. júla 2022: 
FPV UCM –  gabriela.jancovicova@ucm.sk 
FSV UCM –  alena.banarova@ucm.sk 
IM UCM –   monika.mesova@ucm.sk 
 
FZV UCM -  študenti dennej aj externej formy štúdia prinesú výpis hodnotení za 
predchádzajúci akademický rok (výstup z AIS-u 2021/2022) na zápis podľa 
harmonogramu, ktorý bude zverejnený na stránke fakulty. 
 
Postup č. 10 - Tlač hodnotení spustite (PDF) 

 
D) POPLATKY A ŠKOLNÉ  možno uhrádzať  od 15. júla 2022 do 20. augusta 2022 
 

K úplnému zápisu študenta do ďalšej časti štúdia je študent povinný uhradiť výlučne 
bankovým prevodom poplatky súvisiace s jeho štúdiom:  
- 30 € prolongácia ISIC s externou funkcionalitou (denné štúdium),  
- podľa §15 ods. 1) Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom do 15 

dní od doručenia rozhodnutia o výmere školného:  
o školné za štúdium študijného programu v inom ako v slovenskom jazyku, 
o školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, 
o školné za súbežné štúdium. 

 
Pri jednotlivých platbách treba  uviesť určený variabilný, špecifický a konštantný 
symbol platby alebo školného.  
https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cis
la_studenta.pdf 
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/ 
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Poplatky spojené so štúdiom a školné podľa jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM 
študent nájde na: 
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/ 
 
V prípade, že študent chce požiadať o zníženie školného v súlade s § 20 Smernice 
o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom:  
Školné na akademický rok 2022/2023 (externé štúdium, súbežné štúdium a 
nadštandardné štúdium) a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 
2021/2022, môže tak urobiť do dátumu stanoveného § 20 Smernice o školnom 
a poplatkoch súvisiacich so štúdiom.  
 
POZNÁMKA: Písomnú žiadosť podľa § 20 ods. 10) smernice študent dennej formy štúdia 
predkladá rektorovi UCM najneskôr 8 dní po obdržaní rozhodnutia o výmere školného 
(príloha č. 6 k smernici). 

 
     ÚPLNÝ ZÁPIS do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok možný  
     od 1. septembra 2022  

Študent, ktorý zrealizuje zápis v AIS-e podľa pokynov, splnil všetky podmienky zápisu 
a uhradil všetky stanovené poplatky, stáva sa v akademickom roku 2022/2023 
riadnym študentom UCM od 1. septembra 2022. 
  
V prípade realizácie fyzického zápisu študenta do vyššieho roka štúdia (v súlade 
s rozhodnutím dekana fakulty resp. riaditeľa inštitútu o konaní fyzického zápisu, ktoré 
dekani fakúlt, resp. riaditeľ inštitútu zverejnia na svojich webových sídlach) v septembri 
daného akademického roka, si študent všetky požadované tlačivá prinesie so sebou na 
zápis podľa harmonogramu zápisov danej fakulty, resp. inštitútu. Tlačivá, ktoré si 
študent v prípade konania fyzického zápisu prinesie na zápis:  
- vyplnené potvrdenie o návšteve školy, 
- tlačivá pre potreby zdravotnej poisťovne(kompletne vyplnené),  
- tlačivá pre potreby sociálnej poisťovne(kompletne vyplnené),  
- tlačivá pre potreby ÚPSVaR a i. (kompletne vyplnené),  
- podpísaný výpis hodnotení za predchádzajúci AR (na kontrolu a uzatvorenie 

úplného zápisu podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webových stránkach 
fakúlt a inštitútu podľa pokynov a rozhodnutia fakulty, resp.  inštitútu, ktoré budú 
dodatočne zverejnené).  

 
(V záujme predísť možným komplikáciám spôsobenými neuhradením predpísaných 
platieb, študent v dennej forme štúdia si prinesie kópiu dokladu o úhrade prolongácie 
ISIC s externou funkcionalitou v sume 30 € so sebou spolu s vyššie uvedenými 
dokladmi. Variabilné symboly podľa jednotlivých fakúlt/inštitútu a všetky náležitosti 
k platbe nájdete na https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-
studiom-studenti/.)                                                                    
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https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/
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Tlačivá nájde na (http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/) alebo na 
stránke http://www.ucm.sk/ -> Študenti-> Tlačivá a formuláre. 
 
Potvrdenie o návšteve školy bude vydané iba tomu študentovi, ktorý zrealizoval 
elektronický zápis v AIS -e podľa pokynov uvedených vyššie. Potvrdenie sa vydáva iba 
na žiadosť študenta, t.j. študentovi osobne. 
 
Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu, po 
uhradení poplatku podľa pokynov CIKT UCM https://www.ucm.sk/sk/prolongacia-
ar-20222023/ 

 
 
 

UPOZORNENIE ! 
 

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za 
študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2022/2023 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený 
z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade 
s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v 
určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre 
zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent 
zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje 
za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“. 
 
 
Poradenstvo a pomoc pri zápise v AISe  
Pomoc a poradenstvo budú vo veci elektronického zápisu študentom poskytovať Mgr. 
Elena Marčanová (033 5565 198) referentky fakúlt, inštitútu: 
FPV UCM –  gabriela.jancovicova@ucm.sk – 033/5565316 
FF UCM –   lucia.karaskova@ucm.sk – 033/5565216 
FSV UCM –  alena.banarova@ucm.sk – 033/5565516 
FMK UCM –  studijne_fmk@ucm.sk– 033/5565416 - 417 
FZV  UCM –  slavka.dejczova@ucm.sk – 033/5565716 
IM UCM –   monika.mesova@ucm.sk – 033/5565616 
 
 

 
 
 

V Trnave dňa 1. júna 2022      
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 

                                     rektorka  
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ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  

PRE AR 2022/2023 
(NEPLATÍ PRE ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROKA ŠTÚDIA) 

 
Externé štúdium  

 
Študenti:  

- bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia, 
- magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia, 
- zapisujúcich sa do nadštandardného štúdia. 

 
B) A) ADMINISTRÁCIA PREDMETOV - (zápis predmetov na akademický rok 

2022/2023) -  Od 15. júla 2022 do 20. augusta 2022  
 

Študent si v AIS-e vytvorí zápisný list na akademický rok 2022/2023  
 

Študent, ktorý je v AR 2021/2022 študentom 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia 
v externej forme štúdia a 1. a 2. roka magisterského štúdia v externej forme štúdia  
je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2022/2023. 
Postup a manuál nájde na Manuály k AIS - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
(ucm.sk) – Postup č. 5. 
 
Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, 
t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 
2021/2022. 
 

 
B) PODPÍSANÝ VÝPIS HODNOTENÍ ZA PREDCHÁDZAJÚCI AKADEMICKÝ ROK   
     (Výstup z AIS-u 2021/2022) 
 

Každý študent externého štúdia je povinný vyplnené a podpísané tlačivo naskenovať 
a zaslať e-mailom na e-mailovú adresu študijnej referentky príslušnej fakulty 
najneskôr do 18. júla 2022: 
FPV UCM –  gabriela.jancovicova@ucm.sk 
FSV UCM –  alena.banarova@ucm.sk 
IM UCM –   monika.mesova@ucm.sk 
 
FZV UCM -  študenti dennej aj externej formy štúdia prinesú výpis hodnotení za 
predchádzajúci akademický rok (výstup z AIS-u 2021/2022) na zápis podľa 
harmonogramu, ktorý bude zverejnený na stránke fakulty. 
 
 

C) POPLATKY A ŠKOLNÉ  možno uhrádzať  od 15. júla 2022 do 20. augusta 2022 

https://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/
https://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/
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K úplnému zápisu študenta do ďalšej časti štúdia je študent povinný uhradiť výlučne 
bankovým prevodom poplatky súvisiace s jeho štúdiom:  
- školné platné pre ten akademický rok, v ktorom začal študent študovať, 

 
 
 

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v externej forme štúdia podľa 
rozhodnutia o výmere školného, ktoré mu bude zaslané (študent uhradí školné do 
15 dní od doručenia rozhodnutia o výmere školného). 

 
Pri jednotlivých platbách treba uviesť určený variabilný (podľa fakúlt), špecifický a 
konštantný symbol platby alebo školného.  
https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cis
la_studenta.pdf 
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/ 

 
Poplatky spojené so štúdiom a školné podľa jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM 
študent nájde na: 
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/ 
 
V prípade, že študent chce požiadať o úpravu školného v súlade s § 20 Smernice 
o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom:  
Školné na akademický rok 2022/2023 (externé štúdium, súbežné štúdium a 
nadštandardné štúdium) a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2021/2022, 
môže tak urobiť do dátumu stanoveného § 20 Smernice o školnom a poplatkoch 
súvisiacich so štúdiom.  

 
POZNÁMKA: Písomnú žiadosť podľa § 20 ods. 12) Smernice o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom podáva študent zapísaný do vyššieho roka štúdia najneskôr do 
30. septembra príslušného akademického roka, a v prípade študenta zapísaného do 
prvého roka štúdia alebo po zápise na štúdium po prerušení štúdia najneskôr do 8 dní 
po doručení rozhodnutia o výmere školného. Všetky uvedené dôvody podľa § 20 ods. 
11) Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom je potrebné, aby študent k 
žiadosti zdokladoval.  

 
     ÚPLNÝ ZÁPIS do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok  možný  
     od 1. septembra 2022  
 

Študent, ktorý zrealizuje zápis v AIS-e podľa pokynov, splnil všetky podmienky zápisu 
a uhradil všetky stanovené poplatky, stáva sa v akademickom  roku 2022/2023 
riadnym študentom UCM od 1. septembra 2022.  
 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cisla_studenta.pdf
https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cisla_studenta.pdf
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/
https://www.ucm.sk/docs/organizacne_oddelenie/2021/skolne_a_poplatky_2020_2021.doc
https://www.ucm.sk/docs/organizacne_oddelenie/2021/skolne_a_poplatky_2020_2021.doc


 

 

 

V prípade realizácie fyzického zápisu študenta do vyššieho roka štúdia (v súlade 
s rozhodnutím dekana fakulty resp. riaditeľa inštitútu o konaní fyzického zápisu, ktoré 
dekani fakúlt, resp. riaditeľ inštitútu zverejnia na svojich webových sídlach) v septembri 
daného akademického roka si študent všetky požadované tlačivá prinesie so sebou na 
zápis podľa harmonogramu zápisov danej fakulty, resp. inštitútu. Tlačivá požadované 
k úplnému zápisu do vyššieho roka štúdia:  
- vyplnené potvrdenie o návšteve školy, 
- podpísaný výpis hodnotení za predchádzajúci akademický rok (podľa pokynov a 
rozhodnutia    fakulty, resp.  inštitútu, ktoré budú prípadne dodatočne zverejnené).                                          
 
Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu, po 
uhradení školného podľa pokynov CIKT UCM  https://www.ucm.sk/sk/prolongacia-
ar-20222023/ 

 
 

UPOZORNENIE ! 
 

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za 
študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2022/2023 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený 
z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade 
s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v 
určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre 
zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent 
zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje 
za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“. 
 
Poradenstvo a pomoc pri zápise v AISe  
Pomoc a poradenstvo budú vo veci elektronického zápisu študentom poskytovať Mgr. 
Elena Marčanová (033 5565 198) referentky fakúlt, inštitútu: 
FPV UCM –  gabriela.jancovicova@ucm.sk – 033/5565316 
FF UCM –   lucia.karaskova@ucm.sk – 033/5565216 
FSV UCM –  alena.banarova@ucm.sk – 033/5565516 
FMK UCM –  studijne_fmk@ucm.sk – 033/5565416 - 417 
FZV  UCM –  slavka.dejczova@ucm.sk – 033/5565716 
IM UCM –   monika.mesova@ucm.sk – 033/5565616 
 
 
 

 
V Trnave dňa 1. júna 2022      

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 
                                     rektorka  
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