
Pokyny k preukazu študenta pri: 

Prolongácii, ukončení štúdia, prerušení štúdia, nadštandardnej dĺžke štúdia, posune štátnic na 

augustový termín, a iné. 

 

Prolongácia: 

Proces prolongácie pozostáva z týchto krokov: 

- Študent si v Elektronickom zápise vyberie poplatok za prolongáciu a uhradí ho do 20.8., resp. 

aspoň 4 pracovné dni pred plánovaným termínom prolongácie a zaeviduje si potrebné 

povinné súhlasy. 

- Na prolongačnom mieste si po zaevidovaní zápisu študijnou referentkou prolonguje ISIC 

u zamestnancov Správy AIO.  Zamestnanec skontroluje platbu, zaevidované súhlasy 

a zaevidovaný zápis. Karta sa sprolonguje elektronicky a nalepí sa validačná známka pre 

aktuálny akademický rok. Preukaz je nevyhnutné priložiť na Univerzitný terminál 

a skontrolovať si novú platnosť. 

Študenti odchádzajúci na Erasmus si preukaz prolongujú pred odchodom po predložení pozývacieho 

listu (aj elektronický zápis) a uhradení prolongačného poplatku – na Správe AIO. 

Známky NO ISIC (bez ISIC zliav) sú k dispozícii výhradne na Správe AIO. 

 

Ukončenie štúdia (vylúčením; na vlastnú žiadosť; štátnou skúškou): 

Pri ukončení pošle študijné oddelenie zoznam ukončených študentov Správe AIO na zablokovanie 

preukazu v Univerzitných funkcionalitách a doprave. ISIC zľavy zostávajú v platnosti do konca 

septembra v danom akademickom roku. Dňom štátnic, alebo dňom blokovania končí nárok na zľavu 

v doprave, prístupy a stravný systém. 

Zostatkový kredit v doprave si používateľ môže vyzdvihnúť v dopravnom podniku, kde kredit dobil. 

Zostatkový kredit v stravnom systéme si používateľ môže vyzdvihnúť v pokladni jedálne (Sokrates, 

Medická, LF).  

Prerušenie štúdia: 

Pri prerušení štúdia pošle študijné oddelenie oznam Správe AIO. Študentovi bude zablokovaná 

dopravná a univerzitné funkcionality (prístupy, strava). Po návrate je potrebné preukaz študenta 

prolongovať.  

Augustový termín štátnic: 

Študijné oddelenie zašle zoznam študentov prihlásených na augustový termín štátnic. Správa AIO 

preukazy predĺži a študent si priloží ISIC na Univerzitný terminál kvôli aktualizácii dátumu ukončenia 

dopravnej funkcionality. 

Nadštandardná dĺžka štúdia 

Študijné oddelenie zašle zoznam študentov prechádzajúcich na NDS. Správa AIO preukazy predĺži 

a študent si priloží ISIC na Univerzitný terminál kvôli aktualizácii dátumu ukončenia dopravnej 

funkcionality. 



Prechod z I. na II. Resp. na III. stupeň štúdia. 

Dňom štátnic je preukaz zablokovaný a jeho využívanie je možné až po prolongácii v septembri. Na 

požiadanie Vám vieme preukaz odblokovať na Plné cestovné. Medzi štátnicami a novou prolongáciou 

viete využívať iba komerčné zľavy ISIC, nemáte nárok na zľavu v doprave a univerzitné funkcionality. 

 

 


