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ZÁPIS NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022  
novoprijatých študentov denného magisterského štúdia 

Identifikačné údaje pre prihlásenie sa do Akademického informačného systému (AIS2) majú 
novoprijatí študenti uvedené v dekréte o prijatí. 

 Potvrdenie elektronickej návratky v AIS2:   do 10.7.2021 

Farebnú fotografiu na preukaz študenta (formát JPG; rozmer minimálne 183 x 148 px) je potrebné 
vložiť elektronicky do systému AIS2 najneskôr do 10.7.2021 (pri potvrdení návratky). Manuál na 
potvrdenie elektronickej návratky (Príručka) a vloženie fotografie do systému je dostupný na 
stránke: https://moja.uniba.sk  
(https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/) 

Poplatok za preukaz, resp. poplatok spojený s návratkou: 

Preukaz ISIC:  20,- € (v cene je zahrnutá aj validačná známka ISIC) 

Preukaz NO ISIC:  10,- € 

Pre novoprijatých študentov je podanie žiadosti o novú kartu v AIS2 prednastavené, voľbu „Podať 
žiadosť o novú kartu“ netreba klikať. Na tejto záložke si vyberte Vizuál karty, teda či chcete ISIC 
preukaz (ISIC) alebo preukaz univerzity (NO ISIC). Podľa vybratého vizuálu karty sa automaticky 
nastaví Typ licencie. Aby ste sa vedeli rozhodnúť, ktorý preukaz je pre Vás vhodnejší, tu je tabuľka 
s prehľadom, aké služby jednotlivé preukazy poskytujú: 

 

Služby / vizuál preukazu ISIC NO ISIC 

Použitie na dopravu ÁNO ÁNO 
Zľava na dopravu * ÁNO ÁNO 
Prístup do knižníc ÁNO ÁNO 
Ubytovací preukaz  ÁNO ÁNO 
Prístup do jedálne a zľava na stravu ÁNO ÁNO 
Členské v CKM SYTS  (ISIC licencia 10 €) ÁNO NIE 

Komerčné zľavy ÁNO NIE 
 

* na základe splnenia tarifných a prepravných podmienok prepravcu 

 
Upozornenie: Na preukaze s vizuálom ISIC budete mať ISIC licenciu na prvý akademický rok. V nasledujúcom 
akademickom roku sa budete môcť rozhodnúť, či si chcete licenciu predĺžiť alebo nie. K preukazu s vizuálom NO ISIC nie 
je možné dokúpiť si licenciu ISIC. V prípade Vášho neskoršieho záujmu o ISIC licenciu bude potrebné požiadať na 
študijnom oddelení o vystavenie nového preukazu s vizuálom ISIC. 

Pokiaľ už preukaz máte, alebo ste oň požiadali potvrdením návratky na inej fakulte, údaje na tejto záložke nebudete 
môcť meniť a ďalší preukaz Vám nebude vyrobený. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte študijné 
oddelenie fakulty alebo CEPIT – HOTLINE UK na tel. 02/9010 4444. 

Ak máte záujem o preukaz s vizuálom ISIC, musíte vyplniť prihlášku za člena CKM SYTS, ktorá obsahuje 
aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Prihlášku môžete vyplniť na stránke https://gdpr.uniba.sk  
v sekcii "Prihláška za člena CKM SYTS". 

Poplatok spojený s návratkou je potrebné uhradiť bezhotovostne prevodom na účet fakulty do 
10.7.2021. V prípade, že už máte platný ISIC preukaz na UK, hradíte len validačnú známku ISIC 13,- €. 
V prípade, že potrebujete dať vyrobiť duplikát preukazu, kontaktujte lokálnu správkyňu AIS2 Ing. Janu 
Hajnovičovú (jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk), ktorá najskôr potvrdí v návratke výrobu duplikátu, 
a až potom potvrdíte návratku, v ktorej si vyberiete preukaz (ISIC alebo NO ISIC). 

https://moja.uniba.sk/
https://gdpr.uniba.sk/
mailto:jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
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Príkaz na úhradu poplatku spojeného s návratkou je možné vytlačiť priamo z AIS2. 

Poplatok 
Suma 

[€] 
Číslo účtu/ 

IBAN 
Variabilný 

symbol 
Konštantný 

symbol 
Špecifický 

symbol 
Doplňujúci 

údaj 
Splatnosť 

Preukaz 
študenta 
ISIC 

20 € 
SK40 8180 0000 
0070 0014 9667 

4071130 1118 21idOsoby 
meno 

a priezvisko 
študenta 

10.7.2021 

Preukaz 
študenta 
NO ISIC 

10 € 
SK40 8180 0000 
0070 0014 9667 

4071130 1118 21idOsoby 
meno 

a priezvisko 
študenta 

10.7.2021 

Poznámka: „idOsoby“ je sedemciferné identifikačné číslo, ktoré je pridelené v AIS2 každému 
študentovi. 

 Zápis predmetov v AIS2:    1.8.2021 – 31.8.2021 

Zápis študentov sa uskutoční elektronickou formou v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a 
následne písomnou formou na študijnom oddelení fakulty, resp. kňazského seminára v termínoch 
zverejnených študijným oddelením.  

Každý študent je povinný sa sám zapísať v AIS2 a osobne potvrdiť svoj zápis na štúdium v novom 
akademickom roku na študijnom oddelení. Študent si pri zápise vytvorí svoj študijný plán v súlade so 
Študijným poriadkom fakulty pre daný študijný program tak, aby nemal kolíziu rozvrhu.  

Praktický návod na spôsob zápisu predmetov v AIS2 je dostupný na stránke: http://moja.uniba.sk/ - 
časť AIS2/Príručky. Zápisný list študentovi vytvára študijná referentka v mesiaci júl, následne si 
študent v auguste zapisuje predmety do zápisného listu podľa pokynov v príručke. 

 Zápis na študijnom oddelení:   september 2021 – konkrétne termíny pre jednotlivé študijné 

skupiny sú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. kňazského seminára. 

Na zápis na študijnom oddelení je potrebné si priniesť občiansky preukaz, potvrdenie o zaplatení 

poplatkov spojených so štúdiom (preukaz), čestné vyhlásenie o dobe vysokoškolského štúdia a 1 ks 

fotografie rozmerov 3,5 x 4,5 cm (dotazník). Pri zápise si študent upresní študijný plán, aktualizuje 
údaje o vysokoškolskom štúdiu v akademickom roku 2021/2022 a validuje preukaz. Študent nemôže 
byť zapísaný na štúdium bez validácie preukazu.  

 Ubytovanie   

Študenti, ktorí sú prijatí na štúdium a aj do kňazského seminára ako bohoslovci, sú ubytovaní v Kňazskom 
seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave (bratislavská a trnavská arcidiecéza) a v Kňazskom seminári sv. 
Gorazda v Nitre (nitrianska, žilinská a banskobystrická diecéza). Nepodávajú žiadosť o ubytovanie. 

Študenti, ktorí budú študovať ako rehoľníci, majú vlastné ubytovanie.  

Študenti, ktorí sú prijatí na štúdium na fakulte v Bratislave ako laici a majú záujem o ubytovanie v ubytovacom 
zariadení UK, žiadosť o pridelenie ubytovania podávajú elektronicky v čase od 19. júla 2021 do 26. júla 2021 na 
adrese: https://www.moja.uniba.sk  časť E-ubytovanie (sú tu uverejnené aj informácie o harmonograme 
podávania žiadostí o ubytovanie).  

V prípade, že študenti – laici majú záujem o ubytovanie na internáte Arcibiskupského úradu v Bratislave 
v ubytovacom zariadení Svoradov, informácie ohľadom možnosti ubytovania nájdu na stránke: 
https://svoradov.abuba.sk/  

http://moja.uniba.sk/
https://www.moja.uniba.sk/
https://svoradov.abuba.sk/

