Vážená študentka, vážený študent,
ak budete pokračovať v štúdiu, alebo ukončíte Bc., prípadne Mgr. štúdium a plánujete pokračovať v štúdiu na
TU v Trnave v AR 2021/2022, dovoľujeme si Vám zaslať dôležité informácie súvisiace s prolongáciou
preukazu študenta:
1.

Aktualizačnú známku NOISIC na nový akademický rok je študent povinný uhradiť výhradne
bezhotovostnou platbou do 31.3.2021.

2.

Aktualizačnú známku ISIC alebo Externista na nový akademický rok je študent povinný uhradiť
bezhotovostnou platbou do 30.6.2021. Úhrada po tomto termíne je zvýšená o 0,50 € a je potrebné ju
dokladovať pri prevzatí známky.

3.

Pokiaľ študent neuhradí aktualizačnú známku na predĺženie platnosti svojho preukazu na príslušný
akademický rok, nemôže byť zapísaný na štúdium.

4.

Ak študent uhradí prolongačnú známku a nebude pokračovať v štúdiu, má zaručený nárok na vrátenie
poplatku.

Termíny úhrady a ceny aktualizačných známok

Typ známky

Termín úhrady Cena do termínu úhrady

Cena po termíne úhrady

NOISIC

31.3.2021

2,50 €

nedá sa získať po 31.3.

ISIC

30.6.2021

12 €

12,50 €

EXTERNISTA

30.6.2021

1€

1,50 €

Platobné údaje:
•

Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500

•

Variabilný symbol: Identifikačné číslo študenta v MAIS (10– miestne číslo vo formáte
13XXXXXXXX). Nájdete ho na obrazovke po prihlásení do MAIS.
Špecifický symbol: 99061 - FF, 99062 - PdF, 99063 - FZaSP, 99064 - TF, 99065 - PrF
Doplňujúce údaje: Priezvisko a Meno držiteľa preukazu, typ prolongačnej známky (NOISIC
09/2022, ISIC 09/2022, EXTERNISTA 09/2022) napr.: Hladký Ján, NOISIC 09/2022

•
•

Vyplňte, prosím, pozorne platobné údaje, aby Vaša platba bola správne elektronicky spracovaná. Platobné
údaje boli vygenerované na základe Vášho aktuálneho štúdia. Ak plánujete v AR 2021/22 zmeniť fakultu, je
potrebné zodpovedajúco zmeniť aj špecifický symbol.

PRIRADENIE PLATBY si môže študent OVERIŤ po prihlásení do systému MAIS vo svojom rozhraní Moje
štúdium - Financovanie štúdia - Pripísané platby. Platba sa objaví s určitým oneskorením (2-3 dni). Inak
treba dať avízo o nepriradenej platbe na preukaz@truni.sk (po 10 dňoch).
Aktualizačné známky pre študentov, ktorí vykonali platbu do stanoveného termínu úhrady, sa vydávajú pri
zápise na štúdium priamo na študijnom oddelení danej fakulty.
Bližšie informácie nájdete v aktuálnych oznamoch a v informáciách pre študentov vyšších ročníkovna stránke
Strediska čipových kariet: http://www.truni.sk/sk/informacie-o-prolongacii-preukazu-studenta
Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme veľa
úspechov v štúdiu.
Správca Strediska čipových kariet email: preukaz@truni.sk

