
 

 

Ulica Jána Bottu 25 , 917 24 Trnava                www.mtf.stuba.sk                           

T: +421 918 646 005-006                          

 

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta/Prolongačnej známky 

 

Meno a priezvisko, titul:  ............................................................... Dátum narodenia: .......................................... 

Adresa: .................................................................................................................................................................... 

Študijný program: ....................................................................................................................................................  

Stupeň štúdia (Bc./Ing./PhD.):  ..............   Fakulta: MTF STU so sídlom v Trnave 

Forma štúdia:  denná        externá    Metóda štúdia:    prezenčná   kombinovaná 

 

Prijatý študent si vyberie a zakrúžkuje iba jednu možnosť z ponuky a uhradí IBA JEDEN z poplatkov v bode 1 – 6. 

V jednotlivých sumách je zahrnutý poplatok za vydanie preukazu, využívanie e-skrípt, atď....).  

Vyplnené tlačivo priniesť k zápisu s dokladom o úhrade poplatku (ústrižok poštovej poukážky). 

 

1. Žiadam o vydanie nového Preukazu študenta ISIC     43 € 

(O vydanie nového preukaz žiada študent vtedy, ak sa zapisuje na Slovenskú technickú univerzity prvýkrát a nebol 

mu doteraz vydaný univerzitný preukaz. Preukaz poskytuje zákonné zľavy na dopravu a ďalšie extra zľavy). 

 

2. Žiadam o vydanie nového Preukazu študenta STU denný     33 € 

(O vydanie nového preukaz žiada študent vtedy, ak sa zapisuje na Slovenskú technickú univerzity prvýkrát a nebol 

mu doteraz vydaný univerzitný preukaz. Preukaz poskytuje iba zákonné zľavy na dopravu). 

 

3. Mám Preukazu študenta ISIC  a žiadam o aktivovanie v novom štúdiu. Zároveň žiadam o vydanie 

prolongačnej známky ISIC        33 € 

(O aktiváciu žiada študent, ktorý vlastní Preukaz ISIC  vydaný na STU pre dennú formu štúdia a od dátumu vydania 

preukazu neuplynulo viac ako 6 rokov). 

 

4. Mám Preukaz študenta ISIC/Preukaz študenta STU- denný a žiadam o aktivovanie v novom štúdiu. 

Zároveň žiadam o vydanie prolongačnej známky STU (NO ISIC)    24 €  

(O aktiváciu žiada študent, ktorý vlastní Preukaz ISIC alebo Preukaz STU-denný  vydaný na STU pre dennú formu 

štúdia a od dátumu vydania preukazu neuplynulo viac ako 6 rokov). 

        

5. Žiadam o vydanie duplikátu Preukazu študenta ISIC v novom štúdiu    43 € 

(O vydanie duplikátu Preukazu študenta ISIC  žiada študent vtedy, ak nemôže preukaz využívať v novom štúdiu: napr. 

uplynul dátum platnosti, bol poškodený, vydaný pre externú formu štúdia, stratil sa...). 

 

6. Žiadam o vydanie duplikátu Preukazu študenta STU-denný v novom štúdiu   33 € 

(O vydanie duplikátu Preukazu študenta STU-denný  žiada študent vtedy, ak nemôže preukaz využívať v novom 

štúdiu: napr. uplynul dátum platnosti, bol poškodený, vydaný pre externú formu štúdia, stratil sa...). 

 

 

V Trnave dňa: ....................    Podpis študenta: ......................................... 


