N-VII

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky
Application for the issuing of the Student Card or Prolongation Sticker

Meno a priezvisko (Name and Surname): ________________________________________________________________________________________________________
Adresa (Address): _________________________________________________________________________________________________________ AIS ID : ___________
Dátum narodenia (Date of birth): ___________________ E-mail, mobil: _______________________________________________________________________________
Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta/ústav (Faculty/Institute): ______________________________________________________________________________

1. ŽIADOSŤ O VYDANIE NOVÉHO PREUKAZU/DUPLIKÁTU (New Student Card)
Týmto Vás žiadam o vydanie nového študentského preukazu [označte krížikom len jednu možnosť] (I hereby ask for the issuing of a new Student Card [mark please with a cross]):

 Preukaz ISIC * – študenti dennej formy (ISIC Student Card – Full-time students)
 Preukaz študenta STU – študenti dennej a externej formy (University Student Card – No ISIC/Part-time students)
 Preukaz ISIC hybridný * – študenti 3. stupňa štúdia (podľa pokynov fakulty)
 Preukaz študenta STU hybridný – študenti 3. stupňa štúdia (podľa pokynov fakulty)
2. ŽIADOSŤ O AKTIVOVANIE/ZRUŠENIE STARÉHO PREUKAZU (Activation/Cancellation of my old Student Card)
V mojom doterajšom štúdiu na STU mi už bol vydaný preukaz (uveďte číslo, prípadne dôvod – strata, krádež, poškodenie ...):
STU has already issued the Student Card for me in the past (please specify card number and reason, if applicable – loss, theft, damaging …):
Číslo preukazu (Card number): ___________________________________________________________ Typ preukazu (Card type):  ISIC /  ISIC - hybridný /  Preukaz študenta STU (No ISIC)
Dôvod (Reason): ____________________________________________ Číslo licencie ISIC (ISIC number): S_______________________________ Platnosť licencie ISIC (Expiry date): 30.09. ________

 Tento preukaz chcem používať aj v tomto štúdiu (Please activate my existing Student Card also for this study period)
 Žiadam o zrušenie tohto preukazu, a zároveň o vydanie duplikátu podľa bodu 1. (I hereby ask for cancellation of my old Student Card and issuing of a duplicate
Card as above stated in 1.)

3. ŽIADOSŤ O VYDANIE PROLONGAČNEJ ZNÁMKY (Prolongation Sticker)
Týmto Vás žiadam o vydanie prolongačnej známky vo forme [označte krížikom len jednu možnosť] (I hereby ask for the issuing of a Prolongation Sticker [mark please with a cross]):

 Prolongačná známka ISIC * (ISIC Prolongation Sticker), Číslo licencie ISIC (ISIC number): S____________________________
 Prolongačná známka STU - bez ISIC (University Prolongation Sticker - No ISIC)
V (In)______________________ Dátum (Date): ________________ Podpis žiadateľa (Applicants´ Signature): ________________________________________________

POSTUP VYPĹŇANIA ŽIADOSTI A PODMIENKY VYDANIA A POUŽÍVANIA ŠTUDENTSKÝCH PREUKAZOV
Ak žiadate o nový preukaz a nemali ste doteraz žiadny študentský preukaz od STU, vyplňte len bod 1.
Študenti dennej formy si môžu vybrať Preukaz ISIC alebo Preukaz študenta STU, študenti externej formy len Preukaz študenta STU – bez ISIC. Ak študujete na viacerých vysokých
školách a máte na daný akademický rok už vydaný a platný preukaz ISIC z inej slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy, požiadajte o Preukaz študenta STU – bez ISIC. Ak sa
hlásite na viac fakúlt STU, preukaz vám vydá len jedna z nich. Ak ste na STU už mali v minulosti vydaný preukaz, vyplňte body 2 a 3.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://www.stuba.sk/preukaz a http://pki.stuba.sk.
Po prevzatí nového preukazu, duplikátu, a aj po každom zápise do vyšších ročníkov je nutné preukaz aktivovať na Univerzitnom termináli STU.
Neaktivovaný preukaz je neplatný!
* V prípade žiadosti o Preukaz ISIC, Preukaz ISIC hybridný a Prolongačnú známku ISIC je nutné elektronickou formou v aplikácii Akademického
informačného systému (AIS) odoslať Prihlášku za člena – evidenčný list CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov (CKM SYTS). Po
technickom spracovaní vašej žiadosti vám AIS zobrazí notifikačnú správu "Nemáte potvrdené niektoré súhlasy so spracovaním osobných
údajov" a zašle notifikačný e-mail. Prihlášku za člena združenia CKM SYTS nájdete v aplikácii na udeľovanie súhlasov. Bez odoslania prihlášky
vám nevznikne členstvo v CKM SYTS a nebudete mať nárok na ISIC zľavy.

