
POZOR: Zľavy na dopravu s preukazom študenta STU po 

novom 
 

Vážené študentky, vážení študenti, 

 

chceme Vás informovať, že od akademického roka 2020/2021 nie sú "dopravné funkcionality 

TransCard" súčasťou poplatku za prolongáciu preukazu, ani poplatku za vydanie nového preukazu, či 

duplikátu predchádzajúceho preukazu, a nie sú teda automaticky nastavené na preukaze študenta, 

ale každý študent, ktorý má na túto funkcionalitu nárok a má o ňu záujem, si ju musí 

prostredníctvom AIS na akademický rok objednať a zaplatiť. 

 
Cena funkcionality pre akad. rok 2020/2021 je 1,85 €. 

 

Nárok na túto funkcionalitu má študent, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- je študentom denného štúdia, 

- k 1.9. príslušného akademického roka nedosiahol vek 26 rokov, 

- nemá ešte úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 

Funkcionalita zabezpečuje študentom zľavy u väčšiny dopravcov na Slovensku. 

 

Funkcionalita sa kupuje pre každý akademický rok len raz, v prípade prestupu na iné štúdium v rámci 

STU, 

alebo v prípade výmeny preukazu ju nie je potrebné zakúpiť v tom istom akademickom roku znova. 

Objednanie funkcionality pre akademický rok 2020/20201 je sprístupnené cez AIS - Portál 

študenta/Objednávky - je to samostatný poplatok, ktorý si môžu objednať študenti, ktorí majú na túto 

funkcionalitu nárok a sú zapísaní do akad. roka 2020/2021. 

 

Detaily k úhrade - číslo účtu, variabilný symbol, sumu objednaného poplatku - nájdete štandardne v AIS 

v časti Portál študenta/Financovanie štúdia. 

Pri úhrade online platobnou kartou sa po úspešnej transakcii považuje poplatok okamžite za uhradený 

a dostane sa v priebehu toho istého dňa, najneskôr na druhý deň do databázy TransCard 

a k dopravcom, pri úhrade bankovým prevodom musí byť platba pripísaná na účet STU a musí byť v AIS 

pripárovaná k predpisu platby u študenta, čo môže trvať aj niekoľko pracovných dní, až potom bude 

odoslaná do databázy TransCard a k dopravcom. 

Pripárovanie platby sa pri uvedení správneho VS platby a správneho čísla účtu udeje automaticky, 

nespájajte viac vygenerovaných poplatkov v AIS do jednej platby. 

 

Poplatok za túto funkcionalitu sa uhrádza na univerzitný účet (nie na účet fakulty), dajte si preto pri 

úhrade pozor, 

využívanie poskytovaných zliav u dopravcov je možné až po úhrade poplatku za funkcionalitu a odoslaní 

info do databázy TransCard! 

Následne je nutné aktivovať si dopravnú časť preukazu študenta na univerzitnom termináli. 

 

Postup pre získanie zliav u dopravcov prostredníctvom preukazu študenta STU: 

1. objednanie funkcionality "dopravné funkcionality TransCard" v AIS 

2. uhradenie vygenerovaného poplatku 

3. aktivácia na univerzitnom termináli 

 

Platnosť zakúpenej funkcionality je do 30.9. nasledujúceho akademického roka alebo do skončenia 

štúdia. 

Študenti vyšších ročníkov, ktorí mali na dopravnú funkcionalitu nárok v roku 2019/2020 a mali ju na 

preukaze aktivovanú, ju majú platnú do 30.9.2020. 

 

 
Viac info k preukazom študenta STU na http://stuba.sk/preukaz 

Kontakt: preukaz.studenta@stuba.sk 
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