
N-VI Žiadosť o vydanie preukazu študenta alebo prolongačnej známky  
-  informácie k platbám 

 
 
V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. a v súlade s Príkazom rektora č. 2/2012 je každá vysoká škola 
povinná vydávať študentom PREUKAZ ŠTUDENTA.  
 
Novoprijatým študentom na STU v dennej forme štúdia vydáva univerzita iba „PREUKAZ ISIC“. Popis, 
výhody a zľavy poskytované držiteľom platnej licencie ISIC – www.stuba.sk/preukaz, www.isic.sk. 
 
Tlačivo Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky (tlačivo N-VI) je 
nevyhnutné priniesť vyplnené v deň zápisu aj s dokladom o úhrade povinného poplatku.  
Pri vypisovaní identifikačných údajov na tlačive  údaj AIS ID vypisuje iba študent, ktorý už študoval na 
STU v predchádzajúcom období.  
  
Poznámka: V jednotlivých sumách sú zahrnuté poplatky za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt, 
atď.........… 
 
DOKLAD O ÚHRADE – ORIGINÁL ÚSTRIŽKU POŠTOVEJ POUKÁŽKY ODOVZDAŤ PRI ZÁPISE. PRIJATÝ 
ŠTUDENT UHRADÍ IBA JEDEN Z NIŽŠIE UVEDENÝCH POPLATKOV. 
 
 

1. Žiadosť o vydanie nového preukazu  
a) 43 €  Preukaz ISIC - študent sa zapisuje na štúdium na Slovenskú technickú univerzitu po 

prvýkrát (na VŠ v predchádzajúcom období neštudoval) 
b) Duplikát: 

43 €  Duplikát Preukazu ISIC  
33 €  Duplikát Preukazu študenta STU (NO ISIC)  
O vydanie duplikátu je možné požiadať: ak študent v predchádzajúcom období študoval na 
STU, mal  vydaný preukaz študenta v dennej forme štúdia a tento preukaz nemôže používať 
(príklad:  stratený/ukradnutý preukaz, vypršal dátum platnosti viac ako 6 rokov).  

2. Žiadosť o aktivovanie/zrušenie starého preukazu  
a) 33 €  Aktivácia Preukazu ISIC 
       24 €   Aktivácia Preukazu študenta STU (NO ISIC) 

O aktiváciu preukazu je možné požiadať: ak študent vlastní preukaz vydaný na STU pre dennú 
formu štúdia a od dátumu vydania preukazu neuplynulo viac ako 6 rokov.  
Pri aktivácii preukazu je vydaná študentovi prolongačná známka – bod 3.  

b) O zrušenie preukazu vydaného v predchádzajúcom štúdiu na STU študent musí požiadať ak 
ho nemôže využívať v štúdiu v akademickom roku 2018/2019 z dôvodov: preukaz bol vydaný 
pre externú formu štúdia, vypršal dátum vydania platnosti viac ako 6 rokov, preukaz stratil, 
bol ukradnutý........  
Ak študent požiada o zrušenie pôvodného preukazu, postupuje podľa bodu 1b). 
 

3. Žiadosť o vydanie prolongačnej známky  
33 €   Aktivácia Preukazu ISIC 
24 €   Aktivácia Preukazu študenta STU (NO ISIC). 

 

 (poznámka: Preukaz ISIC zo strednej školy sa nedá použiť ako náhrada žiadneho preukazu študenta 
STU) 
                                            

 

http://www.stuba.sk/preukaz
http://www.isic.sk/

