
Návrh na používanie rozvrhu pre študentov Fakulty podnikového manažmentu 

Si prvák na Ekonomickej univerzite a nevyznáš sa v rozvrhu? My sme pre teba pripravili 
krátky návod a rady ako postupovať pri používaní rozvrhu J 

1: Otvorte si: Tento počítač  a  disk C: a vytvorte zložku s názvom WinRozvrhy (je nutné 
dodržať  veľkosť písmen). Otvorte túto novovytvorenú zložku a vytvorte v nej ďalšiu zložku 
s názvom Exe. 

2: Kliknite na webovú stránku EU v Bratislave - www.euba.sk. Na úvodnej strane v bočnom 
paneli nájdeš Dôležité odkazy  a v nich aj Rozvrh 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



3: Podľa postupu na stránke univerzity, je nutné si stiahnuť program Lookin, pomocou 
ktorého sa rozvrh dá prezerať. Zároveň je nutné si stiahnuť aj databázový program, taktiež 
zo stránky našej univerzity. Oba súbory musia byť uložené vo vytvorenom súbory na 
C:WinRozvrhy/Exe. 

	  

	  

4: Otvorte si zložku WinRozvrhy/Exe a v nej  kliknite na program Lookin. Vyskočí Vám 
upozornenie ako na obrázku, kde kliknite na Spustiť. 

	  



5: Zobrazí sa Vám okno na výber databázového súboru. Kliknite na Hľadaj a vyberte 
databázový súbor, ktorý ste si stiahli. Pokračujte kliknutím na Otvoriť a následne na 
Pokračuj 

	  

6: Pozorne postupujte podľa nasledovných bodov: 

• v pravo hore kliknite na číslo 1 (= 1 ročník)  

• dole v strede kliknite na Krúžky  

• v dolnej tretine naľavo kliknite na 1_FPM_Váš odbor (1_FPM_EMP, 1_FPM_FM ...)  

• v tom istom riadku kliknite na číslo krúžku  

	  	  



Teraz sa Vám zobrazil Váš rozvrh. V jednotlivých okienkach vidíte skratky predmetov a  
miestnosť, v ktorej sa daná hodina vyučuje. Miestnosti, ktoré sú s podtržníkom (napr. B1_02) 
sa nachádzajú v novej budove- V2. Miestnosti bez označenia s podtržníkom (napr. B107) sa 
nachádzajú v starej budove- V1. Ak je okienko nabielo orámované (na obrázku napr. MAR 
v stredu o 9.15 alebo INF vo štvrtok) značí to cvičenie. Ak okienko nie je orámované, alebo 
sa v ňom nachádza smajlík, znamená to prednášku (napr. PH v utorok o 9.15 hod. alebo 
STA v stredu ráno).  

V okienkach, v ktorých sa  nachádza znak @ znamená, že v tomto čase prebieha výučba 
voliteľných predmetov a je nutné zakliknúť v rozvrhu Paralelky, napr.: 

	  

	  


