ISIC/Preukaz š tudenta PEVS
Od akademického roku 2015/2016 začína PEVŠ vydávať preukazy študenta (ISIC/Preukaz študenta PEVŠ) s novým
čipom. Študentské preukazy budú od tohto akademického roku POVINNÉ. Študenti, ktorí majú staré typy
preukazov si ich budú musieť vymeniť za nové s novým čipom. Študent je povinný nahlásiť typ preukazu študijnej
referentke pri zápise do ročníka.
Preukaz ISIC:

cena v aktuálnom sadzobníku PEVŠ

Preukaz študenta PEVŠ: cena v aktuálnom sadzobníku PEVŠ

Postup na objednávku študentského preukazu
1. Študent je povinný nahlásiť typ preukazu študijnej referentke pri zápise do ročníka. Na výber sú dva typy
kariet pre denných študentov: ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Externí študenti môžu mať len Preukaz
študenta PEVŠ.

2. Študent vloží/aktualizuje fotografiu (po prihlásení do UIS sekcia "Prispôsobenie informačného systému" Vloženie fotografie alebo Portál študenta - ikona "Vloženie fotografie").

alebo

1

3. Študent v UIS potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov pre "CKM" a distribútora kariet "TransData", v
prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre "TransData" (po prihlásení do UIS - Portál študenta - ikona
"Súhlas so spracovaním údajov").
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4. V UIS vznikne požiadavka na platbu vo výške ceny vybraného preukazu. Platbu je možné realizovať pomocou
poštového poukazu typu U, alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu príslušnej fakulty, na ktorej študent
študuje.
Ako variabilný symbol je potrebné použiť rovnaký v. symbol, ktorý študent použil pri platení školného.
Variabilný symbol je možné nájsť aj v UIS po prihlásení (Portál študenta - Financovanie štúdia).
5. Po vyhotovení preukazu dostane študent automaticky notifikáciu prostredníctvom e-mailu v UIS.

6. Hotový preukaz si študent prevezme na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

Po prevzatí študentského preukazu je potrebné následne aktivovať preukaz priložením k
univerzitnému terminálu, ktorý sa nachádza na vrátnici PEVŠ.
Aktivovať je potrebné ISIC aj Preukaz študenta (dennej formy) PEVŠ.

Zaplatiť, vložiť/aktualizovať fotografiu a potvrdiť súhlas so spracovaním
osobných údajov je nutné do 3 dní od zápisu študenta do štúdia.
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