
Prolongácia a výdaj PIK na akademický rok 2019/2020 

 

Preukaz si prolonguje študent 1., 2., 3. stupňa, dennej aj externej formy štúdia na ktoromkoľvek 

prolongačnom mieste. 

 

Prolongácia účastníkov programu Erasmus: individuálne na Správe AIO – s potvrdením, resp. akceptačným 

listom. 

 

Prolongácia fyzicky prebieha v budovách pri univerzitných termináloch – viď rozpis: 

 

Univerzitný terminál 2.9.2019 - 6.9.2019 9.9.2019 – 

13.9.2019  

 

UT Rektorát  

Šrobárova 2 

(výdaj: PF+FF+UTVŠ) 

Minerva – Moyzesova 9 

8:30-15:00 

 

V piatok do 

12:00 

8:30-15:00 

 

V piatok do 

12:00 

 

UT LF  

Tr. SNP 1 

(výdaj LF) 
Miest. P3) 

8:30-15:00 

 

V piatok do 

12:00 

8:30-15:00 

 

V piatok do 

12:00 

 

UT PrF  

Kováčska 30 

(výdaj PrF) 

LB0P05 

2.9. a 3.9. 

8:30-10:00 - všetci 

10:00-15:00 - Prednosť 

výdaj nových kariet 

prvákom 

 

7.9.  

po zápise výdaj 

externisti PrávF 

 

Externisti PrávF- 

Jeden zástupca 

doručí karty na 

Správu AIO 

UT FVS  

Popradská 66 

(výdaj FVS) 

Poslucháreň 

4.9.2019 

9:00-15:00 

  

5.9.2019 

9:00-15:00 

  

 

 

 

Externisti FVS - 

Jeden zástupca 

doručí viaceré 

karty na Správu 

AIO 

 

Zmena vyhradená, sledujte aktuálny harmonogram na webe AIO. 

 

Po vizuálnej prolongácii je potrebné kartu priložiť k terminálu (elektronická prolongácia).  

 

V prípade, že ste splnili podmienky elektronického zápisu (v el. zápise zelený palec pri poplatku za 

prolongáciu a zápisný list potvrdený študijnou referentkou), k prolongácii si prineste preukaz študenta.  

V prípade, že ste nesplnili niektorú z podmienok elektronického zápisu (súhlasy, platba, zápis), prineste si 

kartu študenta a budete prolongovaní po predložení Potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia o vyplatení 

poplatku (za predpokladu, že máte udelené povinné súhlasy v AISe).  

 

Platba bankovým prevodom (výhradne) musí byť vykonaná minimálne 3 pracovné dni vopred tak, aby 

v AIS bol poplatok zaevidovaný. Najlepšie do 25.8.2019. 

 



Ak ste zapísaní a Vaše údaje v UT sú správne, funguje Vám prístup do AIS, stravovací systém Cardpay 

UPJŠ  (typ účtu „študent“, „doktorand“, externisti „cudzí“), prístup cez turniket do Botanickej záhrady,  

budovy  Aristoteles  a  doprava  (MHD, SAD, ŽSR) – interné funkcionality do 7 prac. dní .  

Ak vám niektorá funkcionalita nefunguje a máte nalepenú známku 9/2020 (alebo predtlačenú platnosť), 

navštívte Správu AIO.  

Ak známku nalepenú nemáte, príďte sa prolongovať. 

 

Údaje pre elektronicky kontrolované zľavy ISIC sprolongovaných a nových PIK sú aktualizované raz denne 

v CKM SYTS.  

 

Platnosť študentskej časti preukazu je do 30.9., v prípade končiacich ročníkov do 30.6.  

 

Študenti, ktorí neboli vizuálne prolongovaní v priebehu septembra, môžu tak urobiť na Správe AIO 

kedykoľvek v čase úradných hodín.  


