
Objednanie študentského preukazu, prolongačnej
známky a dopravných funkcionalít

Prijatí uchádzači si vyberajú typ preukazu, prípadne prolongačnej známky prostredníctvom
Návratky k prihláške na štúdium na STU v AIS.

Študenti vyšších ročníkov musia byť najprv zapísaní do nového AR, a až potom si môžu
objednať preukaz alebo prolongačnú známku cez modul Objednávky v Portáli študenta v
AIS.

Objednanie cez Portál študenta

Portál študenta má v sekcii Financovanie štúdia a štipendiá dve aplikácie:

1. Objednávky - pre objednanie konkrétneho produktu a kontrolu histórie a stavu svojich
objednávok

2. Financovanie štúdia - prehľad vygenerovaných poplatkov za objednané produkty (je to tá
istá aplikácia ako pre školné)

Nová objednávka

Ponuka produktov je pre každého študenta individualizovaná podľa typu jeho štúdia a stavu
zápisu.

Info

https://is.stuba.sk/navratka/


Ak už mal študent vydaný nejaký typ preukazu, ktorý je nefunkčný/stratený, môže si
objednať duplikát daného typu preukazu.

Ak je pre jeho typ štúdia možný aj iný typ preukazu, môže si v prípade záujmu objednať
jeho vydanie. Objednanie iného typu odporúčame dvakrát zvážiť, mnoho študentov si
omylom objednalo nový preukaz aj keď ho nepotrebovali.

Študent môže mať aktívny len jeden preukaz. Ak si objedná výrobu druhého preukazu iného
typu alebo duplikát rovnakého typu, pôvodný preukaz sa automaticky zablokuje.

Pri objednaní nového preukazu/duplikátu sa neobjednáva zvlášť prolongácia, platnosť
nového preukazu bude automaticky nastavená na posledný akademický rok, do ktorého je
študent zapísaný.

Prolongačná známka vizuálne predlžuje platnosť preukazu na ďalší akademický rok. Nové
preukazy majú platnosť predtlačenú, prolongačná známka sa na ne lepí až po uplynutí prvého
roku platnosti.

Držiteľ funkčného študentského preukazu STU (Prehľad vydaných kariet je dostupný cez
aplikáciu v AIS v sekcii Technológie a ich správa) si môže tento preukaz prolongovať
jednou z možných prolongačných známok, a to buď vrátane ISIC licencie (možné len pre
preukaz ISIC) alebo NO ISIC (možné pre všetky typy preukazov).

Preukazy vydané inou školou nie je možné na STU používať ani prolongovať.

Prolongačná známka bude študentovi na preukaz nalepená na študijnom oddelení (podľa
inštrukcií fakulty) až po uhradení poplatku za známku.
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Prolongácia preukazu sa dá objednať len na akademický rok, do ktorého je študent už
zapísaný a nemá na tento rok ešte prolongáciu objednanú (ak si chce študent objednať
prolongáciu na 2021/2022, musí už byť do 2021/2022 zapísaný).

Moje objednávky

Prehľad vytvorených objednávok nájdete v záložke Moje objednávky.

Typy preukazov

ISIC

Medzinárodný študentský preukaz ISIC je preferovaná voľba väčšiny študentov dennej formy
štúdia.

Preukaz ISIC nemá vekové obmedzenie. Môžete ho získať aj keď máte viac ako 26 rokov.

Okrem štandarných interných funkcionalít (využitie na
internátoch, jedálňach, knižniciach a prístupových
systémoch STU) poskytuje navyše medzinárodne
uznávaný vizuál preukazu denného študenta a
množstvo komerčných zliav pri nakupovaní a
cestovaní - na Slovensku aj v zahraničí. Voliteľne tiež
umožňuje aktiváciu dopravných funkcionalít
Transcard.
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Výhody a zľavy ISIC sú prvý rok zahrnuté v cene nového preukazu ISIC. V prípade záujmu o ich
využívanie aj v nasledovnom akademickom roku si následne predĺžte licenciu ISIC zakúpením
prolongačnej známky ISIC.

Pre možnosť výberu ISIC preukazu alebo prolongácie s ISIC známkou je najprv nutné potvrdiť
súhlas so spracovaním osobných údajov vo formulári "Prihláška za člena – evidenčný list CKM
združenia pre študentov, mládež a učiteľov". Pre ostatné typy kariet alebo prolongáciu NO ISIC
tento súhlas potvrdiť nemusíte.

Preukaz študenta - denný

Obyčajný preukaz, ktorý poskytuje len štandardné
interné funkcionality (využitie na internátoch,
jedálňach, knižniciach a prístupových systémoch
STU). Voliteľne tiež umožňuje aktiváciu dopravných
funkcionalít Transcard.

Tento obyčajný Preukaz študenta si vyberajú študenti,
ktorí už majú platný preukaz ISIC z inej vysokej školy,
alebo ktorí nemajú záujem využívať študentské zľavy
ISIC.

Preukaz študenta - externý

Obyčajný preukaz na interné využitie pre externých študentov, ktorým nie je možné vydať
preukaz ISIC.

Bez možnosti dopravných funkcionalít Transcard.

Hybridný preukaz

Špeciálny podtyp, ktorý má aj kontaktný čip určený pre dvojfaktorovú autenti�káciu.

Hybridné preukazy boli určené len pre denných doktorandov pre bezpečné overenie pri práci v
častiach AIS vyžadujúcich dodatočnú úroveň overenia.

V súčasnosti odporúčame študentom namiesto hybridného preukazu, ktorý je drahší, zvoliť si
štandardný preukaz ISC a na overenie používať OTP kódy (jednorázové časovo obmezené kódy
generované mobilnou aplikáciou ako Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator).

Ďalšie informácie k hybridným preukazom nájdete na stránke http://pki.stuba.sk.

Poznámka

https://isic.sk/
https://is.stuba.sk/auth/system/oou_uziv.pl
https://isic.sk/
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/cvt/OTP_v_AIS.pdf
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=sk&ref_topic=2954345
https://www.microsoft.com/en-us/account/authenticator
http://pki.stuba.sk/


Typy prolongačných známok

Prolongačná známka ISIC

Známka s logom ISIC a novým dátumom konca platnosti predlžuje platnosť
študentského preukazu ISIC, vrátane nároku na študenské zľavy ISIC.

Je možné ju objednať len na preukaz ISIC.

Prolongačná známka NO ISIC

Táto známka predlžuje platnosť študentského preukazu ako dokladu o štúdiu.
Nepredlžuje nárok na zľavy ISIC.

Je možné ju objednať na obyčajný preukaz študenta a aj na preukaz ISIC.

Dopravné funkcionality Transcard

Študent, ktorý chce svoj preukaz využívať ako dopravnú kartu a využívať zľavnené cestovné
u dopravcov na Slovensku, si musí objednať a uhradiť dopravné funkcionality na príslušný
akademický rok.

Študentovi, ktorý nespĺňa podmienky sa ponuka objednania dopravných funkcionalít
nezobrazí.

Po pripísaní platby na účet a jej korektnom spárovaní si študent dopravné funkcionality
musí aktivovať na univerzitnom termináli.

Úhrada poplatkov v aplikácii Financovanie štúdia

Z každej objednávky vzniká automaticky predpis platby za objednaný produkt, všetky detaily o
platbe sú v tejto aplikácii.

https://isic.sk/
https://www.preukazstudenta.sk/vs


Vygenerovaný poplatok je možné uhradiť:

Online platobnou kartou – kliknutím na ikonku platobnej karty v stĺpci Platba. Je to najviac
doporučovaný spôsob úhrady kvôli zabezpečeniu najmenšej chybovosti pri párovaní
platieb a okamžitého vyhodnotenia uskutočnenej platby. Platbu nie je potrebné nijako
dokladovať.

Bankovým prevodom – na zobrazené číslo účtu a s dodržaním zobrazeného variabilného
symbolu (nevyhnutné pre automatické párovanie platieb). Pripísanie platby na účet STU
môže trvať niekoľko dní, ale v prípade dodržania pokynov sa platba automaticky pripáruje,
študent jej úhradu nemusí nijako dokladovať.

V hotovosti na fakulte – tento spôsob neumožňujú všetky fakulty STU, preto je potrebné
rešpektovať inštrukcie študijného oddelenia.

Po spárovaní platby sa automaticky zmení stav poplatku v AIS na „zaplatené“.

So zmenou stavu poplatku sa mení aj stav objednávky.

V prípade objednania prolongácie sa stáva aj objednávka automaticky „vybavenou“ a
prolongácia preukazu je automaticky elektronicky vyznačená v AIS a odoslaná do systému
CKM, študent si podľa pokynov študijného oddelenia vyzdvihne prolongačnú známku
osobne na študijnom oddelení.

V prípade objednania výroby nového preukazu sa po uhradení poplatku začne objednávka
pripravovať na vybavenie, po výrobe preukazu bude študent informovaný automatickým
mailom v AIS, vyzdvihnutie preukazu je umožnené podľa pokynov študijného oddelenia.

V prípade objednania dopravných funkcionalít sa úhradou stanoveného poplatku odošle
informácia o nároku študenta do systému dopravcov. Študent si dopravné funkcionality
musí aktivovať priložením preukazu k čítačke univerzitného terminálu.


