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Pokyny k zápisu predmetov do AIS 

pre študentov 1. ročníka  

učiteľstva talianskeho, španielskeho resp. francúzskeho jazyka 

(aktualizácia ZS, 18. 9. 2018) 

 

Milí študenti, 

vítame vás pri zápise predmetov na našej katedre. V prípade nejasností či problémov 

ohľadne výberu predmetov, nezhody kódu v AIS a tomto dokumente, chýbajúceho predmetu 

v ponuke atď. neváhajte kontaktovať katedrovú rozvrhárku a vašu tútorku  dr. 

Medveczkú (medveczka@fedu.uniba.sk).  

Pri výbere predmetov je potrebné, aby ste brali do úvahy ponuku predmetov  

zverejnenú katedrou v tomto dokumente, t.j. ponuku pre konkrétnu skupinu a konkrétny 

akademický rok 2018/19 (viď. tabuľka nižšie).   

Pri prihlasovaní na doleuvedené predmety neberte do úvahy počet prihlásených 

študentov – ten môže byť iný, ako sa vám zobrazuje v AIS. 

Nezabudnite si zapísať predmety pre zimný aj letný semester naraz.  

Každý predmet si treba v AIS zapísať 2x: do zápisného listu a do rozvrhu.  

Pri 3-, 4- a 6-hodinových predmetoch, ktoré sú rozdelené na 2 resp. 3 časti, je 

nevyhnutné sa v rozvrhu zapísať na všetky časti zvlášť.  

Niektoré predmety sú spájané s predmetmi iných odborov, preto sa môže stať, že sa 

Vám v rozvrhu v AIS kód Vášho predmetu zobrazí v poznámke predmetu si iným kódom 

(prípadne i názvom). Pri zápise sa však priradí už predmet s Vašim kódom.  

Pri probléme so zápisom predmetov skúste: 

1. odstrániť prednastavený filter pre Váš ročník, 

2. pri zápise predmetov nevoliť cez "Odporúčaný študijný plán", ale cez "Ponuka 

predmetov". 

Ako zvládnuť zápis po technickej stránke nájdete v manuáli na webe fakulty, v 

časti Zóna - Rozvrh: https://zona.fedu.uniba.sk/studium/rozvrh/ 

Prajeme vám bezproblémový zápis a tešíme sa na vás na vyučovaní. 

         

Ponuka predmetov pre ZS 2018/19 

Kód kurzu Názov kurzu Hod. Kred. 

 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry - 1.ročník   

 B-ROMde001 Úvod do jazykovedy pre romanistov 2P 4 

B-ITAde002 
Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením v talianskom 

jazyku 
2C 2 

B-ROMde013 Úvod do teórie prekladu a tlmočenia 2P 3 

B-ITAde023 Cvičenia z fonetiky, fonológie a pravopisu 2C 2 

B-ITAde038 Praktický taliansky jazyk 1. 2C 2 
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Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry - 1.ročník   

 B-ROMde001 Úvod do jazykovedy pre romanistov 2P 4 

B-ESPde002 
Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením 

v španielskom jazyku 
2C 2 

B-ROMde013 Úvod do teórie prekladu a tlmočenia 2P 3 

B-ESPde023 Cvičenia z fonetiky, fonológie a pravopisu 2C 2 

B-ESPde038 Praktický španielsky jazyk 1. 2C 2 

      13 

 
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - 1.ročník   

 B-ROMde001 Úvod do jazykovedy pre romanistov 2P 4 

B-FRAde002 

Jazyková činnosť v interakcii – počúvanie s porozumením vo 

francúzskom jazyku 2C 2 

B-ROMde013 Úvod do teórie prekladu a tlmočenia 2P 3 

B-FRAde023 Cvičenia z fonetiky, fonológie a pravopisu. 2C 2 

B-FRAde038 Praktický francúzsky jazyk 1. 2C 2 
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Ponuka predmetov pre LS 2018/19 

  Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry - 1.ročník 

 B-ITAde003 Úvod do dejín a kultúry krajín talianskeho jazyka 4S 4 

B-ITAde004 
Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v talianskom 

jazyku 
2C 2 

B-ITAde020 Jazykové cvičenia z talianskeho jazyka 2. 2C 2 

B-ITAde039 Praktický taliansky jazyk 2. 2C 2 
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  Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry - 1.ročník 

 B-ESPde003 Úvod do dejín a kultúry krajín španielskeho jazyka 4S 4 

B-ESPde004 
Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením v španielskom 

jazyku 
2C 2 

B-ESPde020 Jazykové cvičenia zo španielskeho jazyka 2. 2C 2 

B-ESPde039 Praktický španielsky jazyk 2. 2C 2 

      10 

  Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - 1.ročník 

 
B-FRAde003 Úvod do dejín a kultúry krajín francúzskeho jazyka 4S 4 

B-FRAde004 
Jazyková činnosť v interakcii – čítanie s porozumením vo francúzskom 

jazyku 
2C 2 

B-FRAde020 Jazykové cvičenia zo francúzskeho jazyka 2. 2C 2 

B-FRAde039 Praktický francúzsky jazyk 2. 2C 2 
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