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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Systém multifunkčných preukazov študenta a zamestnanca
UAKOM Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
048-446 6758, 0917 720 871, preukazy@umb.sk, www.preukazy.umb.sk 

Prolongácie medzinárodného preukazu ISIC pre akademický rok 2011/2012
Študent UMB je povinný mať platný preukaz. Vyplýva to z § 67 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov UMB.

Študenti UMB 1. a 2. stupňa (Bc. a Mgr./Ing.) dennej formy štúdia, ktorí sú držitelia medzinárodného preukazu ISIC vydaného UMB majú dve možnosti predĺženia jeho platnosti v akademickom roku 2011/2012 po zápise formou nalepenia známky:
ISIC 09/2012 Popis: PZ_09_2012
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	predlžuje platnosť preukazu denného študenta UMB
	umožňuje uplatňovať študentské zľavy v doprave do veku 26 rokov i benefity u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na www.isic.sk
	poplatok 10,- € pre Bc. a Mgr./Ing. študentov dennej formy štúdia

poplatok 7,- € pre PhD. študentov dennej formy štúdia 
NOISIC 09/2012 Popis: PZ_NO_ISIC_2012
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	predlžuje platnosť preukazu denného študenta UMB
	umožňuje uplatňovať študentské zľavy v doprave do veku 26 rokov 
	poplatok 5,- € pre Bc. a Mgr./Ing. študentov dennej formy štúdia


Univerzita kvôli efektívnejšej príprave prolongácií pre budúci akademický rok realizuje projekt online objednávania známky NOISIC prostredníctvom elektronického formulára.

Každý študent denného štúdia, ktorý má záujem o prolongačnú známku NOISIC za poplatok 5,-€ 
osobne vyplní do 29. marca 2011 objednávkový formulár na http://www.umb.sk/noisic a stlačí „Objednať“.
Tým sa vykoná záväzná objednávka prolongačnej známky NOISIC 09/2012 na univerzitný preukaz ISIC pre akademický rok 2011/2012.
Neobjednaním prolongačnej známky NOISIC prostredníctvom online formulára študent vyjadruje záujem o  prolongačnú známku ISIC.
Študenti končiaci prvý (Bc.) stupeň štúdia, ktorí budú pokračovať na druhom (Mgr./Ing.) stupni dennej formy štúdia si musia  prolongačnú známku NOISIC 09/2012 objednať prostredníctvom online formulára.
Úhradu poplatku bude možné uskutočniť iba bankovým prevodom najneskôr do 31. augusta 2011. Prolongácia preukazov - lepenie známok - sa bude realizovať na fakultách podľa harmonogramu v čase zápisov na akademický rok 2011/2012. Potrebné informácie budú zverejnené na stránkach www.preukazy.umb.sk

V prípade otázok využite kontaktné informácie v hlavičke dokumentu.

