Prolongácia preukazu študenta pre akademický rok
2017/2018
Informácie pre študentov 1. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia
Študent 1. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia obdrží preukaz študenta pri zápise na štúdium.
Preukaz je potrebné aktivovať prostredníctvom univerzitného terminálu. Terminál aktivuje údaje v
čipe preukazu.
Pri aktivácii sa aktualizujú nasledujúce údaje:
Platnosť preukazu - začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium, koniec platnosti je 30.9.
príslušného akademického roka (AR)
Dopravné funkcionality





Autobusová doprava - platnosť zľavy je nastavená do 30.9. príslušného AR
Železničná doprava - platnosť zľavy je nastavená do 30.9. príslušného AR
SAD Nitra (ARRIVA Nitra - MHD) - platnosť zľavy do 30.9. príslušného AR (preukaz musí byť
zaregistrovaný v predajni dopravcu)
Databáza knižníc - akceptácia preukazu v knižniciach

V prípade úspešnej aktivácie bude pri jednotlivých aplikáciách na
termináli znázornený zelený znak OK.

Informácie o prolongácii preukazu - platí pre všetkých študentov okrem 1. ročníka
bakalárskeho štúdia
Prolongácia - predĺženie platnosti preukazu študenta sa vykonáva vizuálne nalepením prolongačnej
známky a aktualizáciou údajov v čipe preukazu prostredníctvom univerzitného terminálu.

Postup prolongácie:
Zapíšte sa do vyššieho ročníka štúdia.
V prípade, že chcete využívať zľavy v doprave, uhraďte elektronicky kupón TRANSCARD dopravnej
funkcionality preukazu (cena kupónu TRANSCARD je v aktuálnom AR 3,-€ s DPH). Postup úhrady
kupónu TRANSCARD:
1. Prihláste alebo zaregistrujte sa prostredníctvom portálu moja.dopravnakarta.sk.
2. Pri registrácii potrebujete platnú e-mailovú adresu a číslo čipu (SNR), ide o 17 miestne číslo
bez písmen, ktoré nájdete na prednej strane svojho preukazu študenta dolu pod fotkou.
Registráciu je nutné potvrdiť podľa pokynov obdržaných mailom po registrácii.
3. Uskutočnite platbu jednou z ponúkaných možností.
4. Po spracovaní platby sa stav kupónu TRANSCARD zmení na zaplatený/neaktívny. V prípade
platby bankovým prevodom je potrebné použiť ako variabilný symbol = číslo objednávky!
5. Aktivujte údaje v čipe preukazu prostredníctvom univerzitného terminálu.
6. Údaje je možné aktualizovať nasledujúci pracovný deň po dni zápisu na štúdium. V prípade,
že chcete využívať dopravnú funkcionalitu preukazu je potrebné, aby stav kupónu
TRANSCARD bol zaplatený/neaktívny.
V čipe preukazu sa aktualizujú nasledujúce údaje:
Platnosť preukazu - koniec platnosti je 30.9. príslušného akademického roka (AR)





Dopravné funkcionality:
Autobusová doprava
Železničná doprava
Databáza knižníc - akceptácia preukazu v knižniciach
V prípade aktivácie dopravných funkcionalít TRANSCARD bude pri
jednotlivých aplikáciách na termináli znázornený zelený znak OK. Pri
autobusovej doprave je platnosť je nastavená do 30.9. príslušného AR,
pri železničnej doprave je platnosť do 30.9. príslušného AR. Stav
kupónu TRANSCARD bude zmenený na zaplatený/aktívny.

