Paneurópska vysoká škola
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI
PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2017.
Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky.
Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2018.
Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2017/2018 realizované počas zápisov i následne
v miestnostiach určených fakultou.
Od 01.10.2017 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

Predĺženie platnosti preukazu ISIC bude možné až po uhradení poplatku 15 Eur na účet
vysokej školy.

Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC
a predĺžte si jeho platnosť známkou ISIC 09/2018

Bez tejto známky po 1.10.2017 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej
databázy platných ISIC preukazov!
Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
K známke ISIC 09/2018 dostanete aj kupónovú knižku s 58 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy, ktoré si
viete aj opakovane stiahnuť po prihlásení na stránke www.isic.sk.

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2018
1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku,
2. uhraďte minimálne 3 pracovné dni pred zápisom poplatok 15 € na číslo účtu fakulty (rovnaké, ako
číslo účtu pri platbe školného a nezabudnite uviesť svoj variabilný symbol),
3. absolvujte zápis,
4. platnosť preukazu si môžete predĺžiť priamo na zápise, alebo následne v určených termínoch
a miestnostiach,
5. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2018 a kupónovú knižku s 58 extra zľavami,
6. preukaz si aktivujete na univerzitnom termináli.

Ďalšie infomácie:

FP - https://www.paneurouni.com/prava/uradne-informacie/studentske-preukazy/
FEP - https://www.paneurouni.com/ekonomie-podnikania/uradne-informacie/studentske-preukazy/
FM - https://www.paneurouni.com/masmedii/uradne-informacie/studentske-preukazy/
FI - https://www.paneurouni.com/informatiky/uradne-informacie/studentske-preukazy/
FPs - https://www.paneurouni.com/psychologie/uradne-informacie/studentske-preukazy/

Upozornenie:
Od akademického roka 2016/2017 je potrebné zaregistrovať (po prolongácii s nálepkou) preukaz ISIC, alebo
Preukaz študenta PEVŠ na web stránke https://moja.dopravnakarta.sk/ a uhradiť poplatok spoločnosti
TransData za využívanie dopravnej funkcie preukazu študenta, a to len v prípade, ak budete chcieť využiť
váš preukaz v doprave. Inak poplatok nehradíte a registrácia nie je potrebná. Pokiaľ vlastníte Preukaz
študenta PEVŠ, neplatíte škole podľa aktuálneho cenníka poplatkov žiaden poplatok za prolongáciu,
uhradíte len poplatok „dopravná karta“, aj to len v prípade, ak chcete využívať výhody danej funkcie
preukazu.
Všetky novo vyrobené karty s predtlačenou platnosťou budú mať funkciu dopravnej karty už aktívnu a nie je
ich potrebné registrovať na web stránke moja.dopravnakarta.sk. Registrácia bude potrebná až v ďalších
rokoch štúdia s prolongačnou známkou.

Poplatky:
Nový preukaz „ISIC“:

25,-€

Nový „Preukaz študenta PEVŠ“:

12,-€

Prolongácia (s nálepkou) ISIC:

15,-€

Prolongácia (s nálepkou) Preukaz študenta PEVŠ:

0,-€

Aktivácia funkcie „dopravná karta“ (platí pre obe karty):

3,-€ platba len prostredníctvom web
stránky https://moja.dopravnakarta.sk/

