
Legenda k označovaniu miestností: 

Pozor!!! Nezamieňať si SMS a SMŠ. 

 

 

  

Označenie miestnosti Príklad Budova -sídlo 

SMSxx SMS35 = seminárna miestnosť S 3.5 Trnava Nám. J. Herdu – 3. poschodie 

UCPCxxx UCPC605 = počítačová miestnosť 605 Trnava Nám. J. Herdu – 6. poschodie 

PMHxxx PMH232 = H232 = prednášková miestnosť 
Hajdóczyho 

Trnava Hajdóczyho – 2. poschodie (budova kde je 
knižnica)  

ZMHxxx ZMH331 = H311 = zasadacia miestnosť  
Hajdóczyho 

Trnava Hajdóczyho – 3. poschodie (budova kde je 
knižnica)  

ZMHCH ZMHCH = zasadacia miestnosť katedry 
chémie  Hajdóczyho 

Trnava Hajdóczyho – 2. poschodie (budova kde je 
knižnica)  

LABHxxx LABH326 = laboratórium fyziky 1  
Hajdóczyho 

Trnava Hajdóczyho – 3. poschodie (budova kde je 
knižnica) 

SMHxx SMH13 = seminárna miestnosť S1.3 
Hajdóczyho 

Trnava Hajdóczyho – 1. poschodie (budova kde je 
knižnica) 

PMŠxx PMŠ11 = prednášková miestnosť Špačince Špačince (1. a 2. poschodie) 

SMŠxx SMŠ21 = seminárna miestnosť 2.1  Špačince Špačince (1. a 2. poschodie) 

UCPCŠPCx UCPCŠPC1 = počítačová miestnosť  ŠPC1  
Špačince 

Špačince (1. a 2. poschodie) 

LAB* LABMIKBIO = mikrobiologické laboratórium  
Špačince 

Všetky laboratória s takýmto označením sú v 
Špačinciach 



Vysvetlenie na príklade 

 

 

 
Bielym podfarbením je prezentované cvičenie (seminár). Značí to aj to C/S za číslom predmetu (KAI/bd19/15 S). V prípade výskytu 

písmena L, ide o laboratórne cvičenie. Miestnosť kde prebieha výučba je uvedená opätovne pod názvom predmetu UCPC606 = 

počítačová učebňa č. 606 na 6. poschodí v hlavnej budove. Nasleduje meno vyučujúceho. 

 

Rozvrh pre bakalársky študijný program Aplikovaná informatika = APIN, 2. ročník, krúžok 05, denné štúdium, zimný semester. 

Fialovým podfarbením je prezentovaná prednáška. Značí to aj to P za číslom predmetu (KAI/bd19/15 P). 

Nasleduje názov predmetu, v tomto prípade počítačová grafika. Pod názvom predmetu je miestnosť kde 

prebieha výučba SMS35 = seminárna miestnosť S3.5. Nasleduje meno vyučujúceho.  

Skratka P.T./N.T. avizuje, že výučba prebieha 

len v párnych/nepárnych týždňoch 

kalendárneho roka. Prvý akademický týždeň 

(23.9.-27.9.2018) je nepárnym týždňom. 

 


