Univerzita Komenského v Bratislave

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
POMÔCKA PRE PRACOVNÍKOV ŠTUDIJNÝCH ODDELENÍ
PRE VALIDÁCIU PREUKAZOV
ÚČEL
V zmysle zákona musí mať každý študent preukaz univerzity.
Preukazu študenta treba každoročne predlžovať platnosť – validovať, validácia je jednou zo
súčastí zápisu na štúdium.
Validácia pozostáva z troch krokov:
1. vizuálna validácia – nalepenie známky (ISIC alebo Externý študent (EŠ), podľa typu
štúdia) – známku lepí referent pri zápise,
2. dátová validácia – označenie validácie v AIS – označuje referent pri zápise,
3. elektronická validácia – robí ju študent na univerzitnom termináli.
Po dátovej validácii sa dáta exportujú na univerzitný terminál. Dáta na termináli budú
najneskôr nasledovný deň po dátovej validácii, v prípade hladkého priebehu aj skôr, približne
do 15 – 30 minút.
DÁTOVÁ VALIDÁCIA
Dátová validácia môže byť:
• S predajom ISIC / EŠ: zvoliť vtedy, keď referent LEPÍ novú známku ISIC / EŠ (na aktuálny
AR).
Typ validácie: nalepil/a som známku ISIC alebo nalepil/a som známku Externý študent
• Bez predaja známky:
- ak tam už známka je (nalepená z inej fakulty alebo z výroby, predtlačená),
- ak ide o iný preukaz ako študentský (napr. zamestnanec ktorý je zároveň externým
študentom, typicky doktorandom).
Typ validácie: nenalepil/a som známku
Možné chyby/problémy pri zadávaní dátovej validácie:
Nie je vybraný správny preukaz
Chyba: Študent má v databáze niekoľko preukazov, validovaný mu bol nesprávny preukaz
Riešenie: Validovať treba ten preukaz, s ktorým príde študent na zápis a ktorý študent chce
naďalej používať (ak ich má viac, musí si z nich jeden vybrať). Je potrebné v systéme AIS
vybrať správny preukaz a pracovať s ním.
Akceptovanie preukazov z iných fakúlt
Problém: Študent používa preukaz inej fakulty. Dá sa validovať?
Riešenie: Preukaz nie je viazaný na fakultu, je možné ho používať na celej univerzite bez
obmedzenia. Preukaz ostáva v platnosti aj po prestúpení na inú fakultu alebo pri súbežnom
štúdiu na viacerých fakultách. Validáciu (nalepenie známky a označenie v AIS) treba spraviť
bez ohľadu na to, ktorá fakulta ho pôvodne vydala.
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Omylom označená validácia v AIS
Chyba: Označenie validácie s predajom známky, pričom k predaju/nalepeniu známky nedošlo
a správne mala byť označená validácia bez predaja známky, prípadne bola v AIS označená
validácia iným typom známky, ako bola skutočne nalepená.
Riešenie: Poslať e-mail informujúci o tomto s menom, priezviskom študenta a číslom
preukazu na adresu saio@rec.uniba.sk alebo kontaktovať CePIT (02/59244 944).
SÚHLASY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Študent pri zápise potvrdzuje svojím podpisom na predpripravené dokumenty platnosť
údajov a tiež súhlasy so spracovaním osobných údajov.
DÁTOVÁ VALIDÁCIA V AIS
Dátová validácia v AIS spočíva vo
vyplnení formulára LZ029:

Postup:
1. vybrať číslo karty, ktorou sa
študent preukazuje,
2. Vybrať akademický rok, na
ktorý sa validuje (výber sa dá
zapamätať uložením nastavení)
3. skontrolovať
údaje
na
preukaze,
4. kliknúť na žltú šípku napravo od
čísla karty,
5. vybrať
požadovaný
typ
validácie (nenalepil/a som
známku / nalepil/a som
známku ISIC / nalepil/a som
známku Externý študent ),
6. označiť platnosť súhlasov so
spracovaním osobných údajov,
7. zaškrtnúť zelenú fajku na
začiatku formulára,
8. prípadne
znovu
otvoriť
formulár
a skontrolovať
stavovú správu z CDO (viď ďalší
bod).
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KONTROLA PREBEHNUTIA VALIDÁCIE
Či dátová validácia prebehla, je možné skontrolovať pri ďalšom otvorení formulára. V jeho
poslednom riadku sa nachádza správa z CDO. Tá obsahuje stav validácie. Ak validácia nebola
úspešná, bude tu niektoré z nasledovných chybových hlásení, doplnené sú aj riešenia:
Chyba: Na preukaz nie je možné predať známku ISIC, pretože tento študent nie je aktuálne
zapísaným študentom dennej formy štúdia.
Známka ISIC len pre aktuálnych študentov denného štúdia (nie s prerušeným, ukončeným,
s nedokončeným zápisom).
Chyba: Na preukaz nie je možné predať validačnú známku, pretože držiteľ preukazu nie je
aktuálne zapísaným študentom UK.
Akúkoľvek známku len pre aktuálnych študentov UK (nie s prerušeným, ukončeným, štúdiom,
s nedokončeným zápisom).
Chyba: Známku ISIC je možné predať len na preukaz s vizuálom ISIC.
Samovysvetľujúce.
Chyba: Známku Externý študent je možné predať len na študentský preukaz.
Je možné predať známku Externý študent aj na ISIC (typicky keď sa z denného študenta stáva
externý, bez zmeny preukazu).
Upozornenie: Validácia preukazu č. XXX (bez predaja známky) prebehla úspešne, avšak
študent nie je aktuálne študentom UK – niektoré služby nebudú funkčné.
Teoreticky môže byť dôvod „aktivovať” (dať do stavu A) preukaz aj pre ukončeného študenta,
napr. kvôli prístupu k el. inf. zdrojom v prípade doktoranda, ktorý už formálne ukončil
štúdium, avšak ešte pracuje na dizertácii, prípadne kvôli prístupom cez prístupový systém
atď. Niektoré služby, napr. doprava, však nebudú fungovať (sú viazané na platný študentský
vzťah ).
Preukaz bol aktivovaný, ale nebude platiť zľava na dopravu, lebo PSČ nie je správne
vyplnené.
Opraviť PSČ. Ak bolo PSČ v poriadku, kontaktovať CePIT (02/59244 944).
Chyba: Priezvisko je prázdne.
Chyba: Rodné číslo nie je správne vyplnené.
Chyba: Dátum narodenia je prázdny.
Chyba: Štátne občianstvo nie je správne vyplnené.
Chyba: Kód študijného programu je prázdny.
Chyba: Druh štúdia nie je správne vyplnený.
Chyba: Forma štúdia nie je správne vyplnená.
Opravte dáta a znovu validujte preukaz.
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Dôležité: Doteraz sa pokusy o validáciu opakovali automaticky. Odteraz keď systém vráti
chybu, treba požiadať o validáciu znovu – t. j. znovu vyplniť formulár.
RIEŠENIE PROBLÉMOV S VALIDÁCIOU PREUKAZU
V prípade, že študent má problém s preukazom aj na druhý deň po zápise (napr. po priložení
preukazu na terminál mu tento vypísal chybové hlásenie, nie sú mu uznávané zľavy
u dopravcov a pod.), je možné postupovať nasledovne:
1.
2.
3.
4.

pozrieť stavovú správu z CDO (viď kontrola prebehnutia validácie) v AIS,
ak riešenie nie je v AIS, nájsť študenta a preukaz v CDO a skontrolovať údaje,
ak sú dáta v poriadku, spraviť validáciu v CDO,
ak sa nedá validovať v CDO, informovať CePIT (02/59244 944).
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