POTVRDENIE NÁVRATKY – POSTUP PRE
POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM, VLOŽENIE
FOTOGRAFIE PRE PREUKAZ A UDELENIE
SÚHLASU
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU AIS2
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s pre adresu napíšte http://moja.uniba.sk a následne kliknite na
hypertextový odkaz AIS (prihlásenie). Do systému AIS sa prihlasujete pod univerzitným prihlasovacím menom a heslom
(tieto sú uvedené v liste (rozhodnutí o prijatí), ktorý Vám bol doručený alebo v SMS správe s prihlasovacími údajmi, ktorá
Vám bola doručená.
Poznámka: V prípade, ak nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel
Vašej fakulty (https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcoviahesiel) alebo
kontaktujte CePIT – HOTLINE UK na tel. čísle 02/9010 4444 počas pracovných dní 8:00 – 20:00 a počas víkendov 9:00 – 12:00.

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo
- oznámením kódu “S06-01” na náš helpdesk
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OTVORENIE APLIKÁCIE VSPK061 – NÁVRATKY UCHÁDZAČA
Po prihlásení sa Vám otvorí okno systému AIS2. Z menu v ľavej časti okna, v zozname aplikácií,
zvoľte/kliknite na “Prijímacie konanie” a následne v hornej časti okna spustite aplikáciu VSPK061 – “Návratky
uchádzača.” Pokiaľ sa Vám po prihlásení nezobrazuje v ľavom zozname “Prijímacie konanie,” návratky ešte
neboli vygenerované. V takom prípade kontaktujte Študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Pokiaľ ste študentkou/študentom UK a používate študentské zobrazenie AIS2, aplikáciu VSPK061 nájdete v
ľavom menu v zozname aplikácii pod “Návratky uchádzača.”
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OTVORENIE NÁVRATKY
Po spustení aplikácie sa otvorí nové okno VSPK061: Návratky, kde sa nachádza zoznam, v ktorom sú uvedené
štúdiá, na ktoré ste boli prijatá/ý. Označte riadok so štúdiom, ktoré potvrdzujete a kliknite na ikonku bežca a
zvoľte možnosť “Potvrdiť návratku.”

KONTROLA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V nasledujúcom kroku sa otvorí ďalšie okno, kde máte potvrdiť, resp. pridať potrebné informácie o sebe. Skontrolujte
a potvrďte správnosť svojich osobných údajov. Odsúhlasené údaje, vrátane fotografie, ktorú vložíte v ďalšom kroku,
budú použité pre výrobu Vášho preukazu (študentskej karty). Políčka v žltom poli je potrebné vyplniť. Pokiaľ tak
neurobíte, systém Vás na to upozorní a nepustí ďalej.

3/9

POTVRDENIE NÁVRATKY – POSTUP PRE POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM, VLOŽENIE
FOTOGRAFIE PRE PREUKAZ A UDELENIE SÚHLASU
VLOŽENIE A ÚPRAVA FOTOGRAFIE
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Potvrdením modrej ikonky „Ďalej“ sa dostanete na záložku Fotka. Môžete načítať súbor s fotkou (formát JPG).
Táto fotografia bude použitá na Vašu študentskú kartu.

Kliknutím na ikonku Vložiť fotografiu
externého média, napr. USB).

otvoríte okno, pomocou ktorého môžete načítať súbor z Vášho počítača (alebo

Poznámka: Dodaná fotografia musí spĺňať nasledovné požiadavky:
•
•
•
•
•
•

je aktuálna a kvalitná; je farebná, tvár je zaostrená; pozadie musí byť svetlé, jednofarebné a nesmie splývať s
fotografovanou osobou;
okrem tváre musí obsahovať časť ramien, os tváre je približne zvislá; osoba musí byť zobrazená v čelnom pohľade a jej
pohľad musí smerovať do objektívu;
osoba nesmie mať tmavé okuliare (okrem nevidiacich) alebo prikrývku hlavy (okrem zdravotných alebo náboženských
dôvodov);
výška tvárovej časti hlavy, t. j. vzdialenosť od koreňa nosu k brade, nesmie byť menšia ako tretina celkovej výšky
fotografie;
odporúčame minimálnu výšku 183 pixelov (max cca 600 pixelov), minimálnu šírku 148 pixelov (max cca 400 pixelov),
alebo rozlíšenie cca 100 dpi alebo minimálne rozmery 45 mm x 35 mm, maximálne do veľkosti A5 (210 mm × 148 mm);
fotografia musí byť vo formáte .jpg

Kliknite na ikonku hlavy
Vyberte a načítajte súbor s fotkou
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Po potvrdení načítania fotografie sa Vám otvorí okno, kde uvidíte fotografiu s výrezom na úpravu.

Pre orezanie fotografie presuňte
požadovanú časť fotografie do určeného
výrezu a stlačte tlačidlo „Orezať.“
Fotografiu je možné zmenšiť/zväčšiť
potiahnutím za označený roh – pre
zachovanie pôvodného pomeru strán
podržte počas zmeny veľkosti fotky
stlačený kláves SHIFT. Umiestnite výrez
.
do požadovanej polohy
a vybratý výrez
potvrďte stlačením

Pre pokračovanie kliknite na modrú ikonku

vpravo dolu, alebo pre návrat na ikonku

.
vľavo dolu.

VÝBER VIZUÁLU ŠTUDENTSKEJ KARTY A UDELENIE SÚHLASU
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V ďalšom kroku prejdete na ďalšiu záložku s názvom Študentská karta. Študentská karta je preukazom
študentky/študenta. Ak budete študentkou/študentom denného štúdia, budú sa k nej vzťahovať rôzne študentské
zľavy a výhody.
Pre novoprijaté študentky a novoprijatých študentov je podanie žiadosti o novú kartu 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. Ak si vyberiete typ
licencie ISIC, musíte zaškrtnúť súhlas s členstvom v CKM SYTS. Text súhlasu sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo lupy

.

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. Pokiaľ by ste chceli nový preukaz, kontaktujte Študijné oddelenie.
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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 €) – nutnosť
súhlasu s členstvom v CKM SYTS

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 a nie je potrebné preň udeliť súhlas s členstvom v CKM SYTS. V prípade Vášho neskoršieho záujmu o ISIC licenciu
bude potrebné požiadať na študijnom oddelení o vystavenie nového preukazu s vizuálom ISIC a udeliť dodatočný súhlas s
členstvom v CKM SYTS a poskytnutím osobných údajov tretej strane.
Externý študent údaje na tejto záložke nebude môcť meniť a preukaz Vám bude vyrobený vo vizuále „externý študent.”

V prípade, že si vyberiete vizuál
NO ISIC, prejdite o krok ďalej
kliknutím na ikonu
vpravo dolu
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V prípade, že si vyberáte
preukaz s vizuálom ISIC, je
potrebné zaškrtnúť súhlas
s členstvom v CKM SYTS.
Text

súhlasu

si

zobrazíte

kliknutím na tlačidlo lupy

.

Súhlas udelíte klikom na prázdne
políčko v stĺpci „udelený“
.
Po zaškrtnutí bude políčko
vyfarbené na modro a odfajknuté
.
Prejdite o krok ďalej kliknutím na
ikonu

vpravo dolu.
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POPLATKY NÁVRATKY
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Dostanete sa na ďalšiu záložku s názvom Prehľad poplatkov návratky, kde sa vygenerujú poplatky, ktoré je potrebné
zaplatiť, aby mohla byť Vaša návratka prijatá. Platbu realizujte podľa pokynov v rozhodnutí o prijatí, alebo podľa pokynov
na webových stránkach fakulty, prípadne volajte študijné oddelenie fakulty. Platí to aj v prípade, že poplatok nebol v
návratke vygenerovaný.
V prípade magisterského štúdia na niektorých fakultách uhrádzate poplatok za validačnú známku (predĺženie licencie
ISIC) v návratke. V prípade, že sa nevygeneruje požadovaný poplatok alebo ste natrafili na akýkoľvek nesúlad,
kontaktujte Študijné oddelenie Vašej fakulty.
POTVRDENIE NÁVRATKY

7

Potvrďte návratku kliknutím modrú ikonu „Potvrdiť” vpravo dolu.
Potvrdením návratky sa dostanete naspäť do aplikácie VSPK061.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA
Po potvrdení návratky sa Vám zobrazí Upozornenie o možnostiach ubytovania. Všetky informácie o ubytovaní
nájdete na stránke www.uniba.sk/ubytovanie.
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TLAČ NÁVRATKY
Ak je potrebné podľa pokynov v rozhodnutí o prijatí alebo na webovej stránke fakulty návratku vytlačiť, kliknite
na príslušnú návratku a pomocou voľby “Vytlačiť návratku” návratku vytlačte. Vytlačiť môžete aj príkaz na úhradu
poplatkov spojených so študentským preukazom. Podľa príkazu na úhradu uhradíte poplatok pomocou Internet
Bankingu alebo aplikácie Mobile Banking (kde môžete preskenovať QR kód na príkaze) Vašej banky.

!!

Upozornenie: Po potvrdení návratky ďalšie spracovanie vykonáva študijné oddelenie alebo poverení zamestnanci
fakulty (univerzity). Ak fotografia v návratke nevyhovuje, môže byť návratka neprijatá t.j. jej stav sa zmení na „N –
neprijatá” a na Vašu e-mailovú adresu o tom príde oznámenie. V takom prípade je potrebné zmeniť fotografiu a znova
návratku potvrdiť.
Ak budú všetky Vaše údaje a fotografia v poriadku, môže byť na študijnom oddelení Vaša návratka prijatá a jej stav sa
potom zmení na „K – prijatá”.
ZATVORENIE APLIKÁCIE
Zatvorte aplikáciu pomocou ikonky

„Ukončiť aplikáciu” v hornom menu a odhláste sa.

V prípade, že potrebujete dodatočne zmeniť údaje, fotku, resp. doplniť chýbajúce údaje v návratke, kontaktujte študijné
oddelenie príslušnej fakulty.
V prípade nejasností v postupe pri vypĺňaní návratky kontaktujte našu telefonickú podporu (hotline UK) – CePIT na tel. čísle
02 / 9010 4444 v čase od 8:00 do 20:00 a cez víkendy od 9:00 do 12:00.
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