
RKCMBF UK 

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021  
študentov 2. ročníka a vyšších ročníkov doktorandského štúdia 

Zápis študentov doktorandského štúdia RKCMBF UK v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční len 

písomnou formou na študijnom oddelení fakulty. Študent je povinný sa sám zapísať na štúdium 

v novom akademickom roku v termínoch stanovených pre jednotlivé študijné skupiny (licenciát, 

doktorát).  

� Zápis na študijnom oddelení:   licenciát (L), doktorát (D): Po 7.9.2020; v čase od 8.30-
12.00, 13.00-15.00.  

Na zápis na študijnom oddelení je potrebné si priniesť index, preukaz študenta, doklad o zaplatení 

poplatkov spojených so štúdiom, výročné hodnotenie doktoranda. Denní študenti si prinesú aj 

čestné vyhlásenie o dobe vysokoškolského štúdia. Pri zápise si študent upresní študijný plán 

a validuje preukaz. Študent nemôže byť zapísaný do ďalšieho ročníka bez validácie preukazu. 

� Úhrada poplatkov spojených so štúdiom pri zápise v akademickom roku: 

Úhrada poplatkov spojených so štúdiom je možná len bezhotovostne – prevodom na účet fakulty 

podľa údajov v príkaze na úhradu uvedených v nasledujúcej tabuľke. 

Poplatok 
Suma 

[€] 
Číslo účtu 

IBAN 
Variabilný 

symbol 
Konštantný 

symbol 
Špecifický 

symbol 
Doplňujúci 

údaj 
Splatnosť 

Validačná 
známka ISIC 

13,- 

SK40 8180 0000 
0070 0014 9667 4071130 1118 20idOsoby  

meno 
a priezvisko 

študenta 
31.8.2020 

Validačná 
známka  
NO ISIC, 
EXTERNISTA 

3,- € 

Školné - 
externé 
štúdium PhD. 
prijatí od AR 
2013/2014, 
prekročili ŠDŠ 

400,- SK62 8180 0000 
0070 0014 9659 4021130 2018 20idOsoby  

meno 
a priezvisko 

študenta 

95% do 
3.9.2020,  

5% do 
28.2.2021; 
(100 % do 

zápisu)  

Poznámka: „idOsoby“ je sedemciferné identifikačné číslo, ktoré je pridelené v AIS každému študentovi. 
Všetky údaje potrebné pre príkaz na úhradu poplatku sa zobrazia študentovi pri vytlačení 
vygenerovaného príkazu z AIS-u. 

Odporúčame, aby si študent vytlačil vygenerovaný príkaz na úhradu priamo z AIS, čím sa predíde 

nesprávnym údajom v príkaze na úhradu. Nesprávne uvedenie údajov v príkaze na úhradu môže 

spôsobiť problémy pri párovaní platieb. Úhrada poplatku poštovou poukážkou je možná len vo 

výnimočných prípadoch pri správnom uvedení všetkých údajov na úhradu. Upozorňujeme, že úhrada 

za validačnú známku a preukaz študenta sa realizuje na iný účet, ako je účet na úhradu školného! 

Ku dňu zápisu je potrebné uhradiť validačnú známku (resp. preukaz v prípade straty alebo 

poškodenia) a školné externých študentov vo výške 95 %. Ku dňu zápisu je možné uhradiť celú 

čiastku školného naraz, t.j. 100 %. 

Príkazy na úhradu poplatkov v AIS vygeneruje študentovi študijné oddelenie do 31.7.2020 a študent 
si ich bude môcť vytlačiť zo systému. 



RKCMBF UK 

Od akademického roka 2019/2020 si denní študenti môžu zvoliť validačnú známku, resp. preukaz 
s licenciou ISIC alebo bez licencie ISIC (NO ISIC). Aby sa vedeli rozhodnúť, ktorý preukaz je pre nich 
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 je ISIC licencia v prvom akademickom roku. 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 preukazu s vizuálom ISIC. 

V prípade preukazu 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". Kto už udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov 
v elektronickej forme v akademickom roku 2018/2019, súhlas platí aj na ďalšie obdobie štúdia a nie 
je potrebné ho opätovne vypĺňať. 


