
Niekoľko rád k vyplneniu e-návratky:  

 
1. Voľba typu karty - v tejto časti si zvoľte typ karty, ktorú budete používať ako preukaz študenta STU.  

Ak ste už boli študentom STU a mali ste vydaný nejaký preukaz študenta STU (túto informáciu tu uvidíte), môžete si 

objednať duplikát tohto preukazu alebo si ho len prolongovať (predĺžiť platnosť), ale môžete si objednať aj nový 

preukaz.  

Študent STU (doktorand) je povinný mať funkčný preukaz študenta platný pre akademický rok do ktorého je 

zapísaný!  

Doktorandi v dennej forme štúdia   

Súčasťou štúdia študijného programu tretieho stupňa v dennej forme štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo 

inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Doktorand musí mať možnosť prístupu do chránených 

aplikácií AIS (Záznamník učiteľa), ktorý vyžaduje dvojfaktorovú autentizáciu. Na tento účel je potrebné si vybrať 

niektorú z nasledovných kariet:  

DOPORUČUJEME SI VYBRAŤ!!! v dennej forme štúdia: 

ISIC preukaz - plnohodnotný preukaz študenta denného štúdia STU so všetkými funkcionalitami, navyše však vrátane 

medzinárodnej licencie ISIC poskytujúcej mnohé výhody a zľavy pri cestovaní a nakupovaní, alebo 

 preukaz STU – denný. 

 Pri obidvoch platí: (prihlasovanie a overenie identity s využitím technológie jednorazových hesiel (OTP)   

generovaných v aplikácii na mobilnom zariadení). 

 

Doktorandi v externej forme štúdia  

Preukaz študenta STU – externý,  preukaz študenta externého štúdia STU (zvyčajne využiteľný len ako identifikačný 

doklad študenta v priestoroch alebo knižnici).  

 

Hybridné preukazy nedoporučujeme 

hybridný ISIC (prihlasovanie a overenie identity cez čítačku karty a PIN kód, alternatívne možnosť prihlasovania 

pomocou OTP), hybridný preukaz STU (prihlasovanie a overenie identity cez čítačku karty a PIN kód, ale pri tomto 

type preukazu sa   nedajú využívať zľavy preukazu ISIC).  

Hybridné preukazy .. jedná sa o alternatívnu variantu niektorých druhov preukazu študenta STU určenú pre študentov 

doktorandského štúdia umožňujúcu navyše prístup do častí AIS chránených dodatočnou autentizáciou.  

 

Prolongácia .. držiteľ funkčného preukazu študenta STU z minulosti si môže tento preukaz prolongovať jednou z 

možných prolongačných známok, a to buď vrátane ISIC licencie (možné len pre preukaz ISIC) alebo NO ISIC (možné 

pre všetky typy preukazov). Prolongačná známka Vám bude na preukaz nalepená na študijnom oddelení (podľa 

inštrukcií fakulty) až po uhradení poplatku za známku.  

Pre možnosť výberu ISIC preukazu alebo prolongácie s ISIC licenciou je najprv nutné potvrdiť súhlas so spracovaním 

osobných údajov "Prihláška za člena – evidenčný list CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov", ktorý sa tiež 

nachádza v tejto Návratke. Pre ostatné typy kariet alebo prolongáciu NO ISIC tento súhlas potvrdiť nemusíte.  

Ďalšie informácie o preukaze študenta STU  

2. Preukazová fotografia  

V tejto časti vkladáte do Návratky Vašu fotografiu, ktorá bude použitá pri výrobe preukazu študenta a bude  

slúžiť aj ako Vaša identifikačná fotografia v AIS. Vložená fotografia bude následne povereným pracovníkom 

fakulty posúdená a schválená/odmietnutá. Fotografia tváre na bielom pozadí a tvár musí byť v rozsahu 70-80% 

výšky fotografie. Formát foto:  JPG - 300dpi - rozmery 2,5x3cm (295x354px)  
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