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2. Pokyny k E-návratke 
 

 

 

A. Návratka uchádzača v AISe (E-návratka) 

 
Všetci uchádzači ktorí chcú u nás študovať, sú povinní potvrdiť a odoslať E-návratku podľa nižšie 

uvedených pokynov, v opačnom prípade sa nebudú môcť zapísať ako študenti a nebudú im do AISu 

doručované správy týkajúce sa štúdia, skúšok a pod.  

• Zadáte webovú adresu https://ais2.tnuni.sk. odporúčame použiť najnovšie verzie prehliadačov: 

Mozilla Firefox, Edge alebo Google Chrome.  

Do systému sa dostanete pomocou Používateľa (to je ID, ktoré nájdete v rozhodnutí o prijatí) a Hesla 

(tí čo nevlastnia preukaz študenta použijú rodné číslo bez lomky, tí čo vlastnia preukaz FSEV 

použijú heslo, ktoré používali). Zahraniční uchádzači nájdu heslo na anglickej verzii rozhodnutia. 

• Otvorí sa Vám Akademický informačný systém (AIS), vyberiete Prijímacie konanie, prejdete na 

Návratky uchádzača, v čiernom bežcovi (vľavo) vyberiete Potvrdiť návratku. Návratka má 4 karty. 

• Prvá karta – Osobné údaje: Údaje na návratke uchádzača potvrdíte fajkou vľavo dole a stlačíte políčko 

„ďalej“ (číslo občianskeho preukazu nevyžadujeme v zmysle CRŠ). 

• Druhá karta – Fotka: Vložíte fotografiu. Uchádzači, ktorí vlastnia preukaz FSEV a majú fotografiu 

v systéme už vloženú, nemusia vkladať novú. 

• Tretia karta – Študentská karta:  

Na tejto karte potvrdíte všetky súhlasy  

• Štvrtá karta – Prehľad poplatkov návratky: Zobrazí sa prehľad poplatkov, ktoré sa generujú 

automaticky. Príkaz na úhradu si po vygenerovaní môžete vytlačiť.  

Sumu zaplatíte podľa bodu B. Poplatky. V prípade, že máte zle vygenerovanú sumu za preukaz, 

alebo známku, kontaktujte študijnú referentku Andreu Barišovú, mail: andrea.barisova@tnuni.sk, 

tel:032/7400 412. 

• Návratku potvrdíte vpravo dole. 

• Technické problémy (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši technik FSEV p. Roman 

Minaroviech, mail: roman.minaroviech@tnuni.sk 

• Všetky otázky a problémy ohľadne preukazov má na starosti Bc. Danka Matejková – Úsek prorektorky 

pre výchovu a vzdelávanie, tel: 032/7400 118, mail: danka.matejkova@tnuni.sk. 

 

B. Poplatky 
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a, Bc. štúdium: 

• Denní študenti  zaplatia 22,- € za preukaz ISIC - denného študenta FSEV.  

• Externí študenti  zaplatia 9,- € za preukaz externého študenta FSEV. 

 

b, Ing. štúdium: 

 

I. Absolventi Bc. štúdia  zo FSEV 
a, z akad. roka 2022/2023 ktorí pokračujú na rovnakom štúdiu  

• Denní študenti, ktorí vlastnia preukaz ISIC zo FSEV - 12,- € za známku ISIC.  

• Externí študenti, ktorí vlastnia preukaz externého študenta FSEV -  3,- € za známku externého 

študenta. 

Za známku treba zaplatiť minimálne 15 dní pred jej prevzatím. Známka bude vydaná, až keď bude platba 

zaevidovaná v AISe v E-návratke.  

 

b, z akad. roka 2022/2023, ktorí nepokračujú v rovnakej forme štúdia  a absolventi z minulých rokov 

Bc. štúdia   

• Denní 22,- € za preukaz ISIC - denného študenta FSEV.  

• Externí 9,- € za preukaz externého študenta FSEV. 

Upozornenie:  

V E-návratke bude vygenerovaný aj poplatok za známku (12,- alebo 3.- €) – ten neplaťte! 

 

II. Ostatní študenti (z iných vysokých škôl)   

• Denní 22,- € za preukaz ISIC - denného študenta FSEV.  

• Externí 9,- € za preukaz externého študenta FSEV. 

Upozornenie:  

V E-návratke bude vygenerovaný aj poplatok za známku (12,- alebo 3.- €) - ten neplaťte! 

 

Poplatok  zaplatíte  výlučne  bankovým  prevodom  na číslo účtu:   
 

Číslo účtu:  SK 1381800000007000065375 

Špecifický symbol:  ID – ktoré je uvedené na rozhodnutí o prijatí 

Variabilný symbol: 10601  

SWIFT: SPSRSKBA 

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača alebo študenta.  

 

Uhradenú platbu si môžete skontrolovať vo Vašej elektronickej návratke. V prípade, že platba nie je 

v E-návratke zaevidovaná po 8 dňoch od úhrady, pošlite doklad na overenie platby hlavnej učtovníčke  

na mail: maria.suletyova@tnuni.sk . 

 

V prípade, ak sa Vám E-návratka nedá vygenerovať alebo sa vygenerovala bez poplatku za preukaz, 

resp. za známku, kontaktujte študijné oddelenie FSEV (I. stupeň: alica.luptakova@tnuni.sk, II. 

stupeň: andrea.barisova@tnuni.sk ). 
 

 

C. Ubytovanie 
Všetky informácie ohľadne ubytovania nájdete na https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/ 

INFORMÁCIE o ubytovaní: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, tel. 032/7400 125. 
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