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Informácie pre prijatých uchádzačov v dennej forme inžinierskeho štúdia 

v akademickom roku 2017/2018 
 

Blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici (ďalej len „EF UMB“) v akademickom roku 2017/2018. Vašu komunikáciu s našou univerzitou 

zjednoduší Akademický informačný systém (ďalej len „AiS2“), ktorý využíva naša univerzita.  

 

Ak ste sa rozhodli pre štúdium na EF UMB, potvrďte svoj záujem vyplnením elektronickej návratky 

v AiS2 (https://ais2.umb.sk) – modul Prijímacie konanie  v termíne do 27. 8. 2017. Dodržte návod 

na vyplnenie návratky, ktorý je na stránke www.ef.umb.sk – sekcia Uchádzač – Inžinierske štúdium – 

Informácie pre uchádzačov prijatých do 1. roku – Podnikové manažérske systémy alebo 

na http://www.umb.sk v časti Uchádzač/Po prijatí/Návod na vyplnenie e-návratky. 

 

Nepotvrdením elektronickej návratky v stanovenom termíne prejavujete nezáujem o štúdium. 

Uchádzačovi, ktorý neprejaví záujem o štúdium, zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného 

programu. V súlade s § 58 ods. 9 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov sa Vaše miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi o štúdium v poradí podľa výsledkov 

prijímacieho konania.  

Prihlasovacie údaje do AiS2 

- Používateľ: osobné číslo uchádzača o štúdium uvedené v rozhodnutí o prijatí na štúdium;  

- Heslo: Vaše rodné číslo (desať číslic bez lomky, zahraniční uchádzači majú heslo v tvare 

RRMMDD0000.  

Ak uchádzač o štúdium je v súčasnosti aktívnym používateľom AiS2  na UMB, zostávajú mu 

pôvodné prihlasovacie údaje. 

Elektronická návratka 

1) Skontrolujte si svoje osobné a kontaktné údaje (v prípade chyby kontaktujte študijné oddelenie). 

2) Nahrajte svoju kvalitnú fotografiu za účelom vyhotovenia študentského preukazu (požiadavky na 

fotografiu sú na www.preukazy.umb.sk). 

3) Požiadajte o preukaz študenta (preukaz bude študentom odovzdaný osobne pri zápise na fakulte dňa 

5. septembra 2017 – informácia o zápise na štúdium je uvedená v ďalšom texte). 

Ak ste už držiteľom funkčného preukazu denného študenta UMB,  vyberte si možnosť  8 – 

používateľ. Platnosť preukazu denného študenta si obnovíte prolongačnou známkou (informácie sú na 

www.preukazy.umb.sk). Je potrebné zaškrtnúť súhlasy so spracovaním osobných údajov C – CKM, T 

– TransData, O – Súhlas pre poskytnutie osobných údajov UMB.  

4) Pred uložením návratky Vám AiS2 vygeneruje príkaz na bezhotovostnú úhradu poplatku za nový 

preukaz, ktorý ste si vybrali. 

5) Po potvrdení návratky je nutné vytlačiť (prostredníctvom ikony tlačiarne: „Tlač dokumentov 

potrebných na vydanie karty“) a podpísať tri dokumenty:   

- Súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu; 

- Prihláška za člena Združenia CKM SYTS; 

- Žiadosť o evidenciu držiteľa preukazu s externými aplikáciami TransCard (súhlas so 

spracovaním osobných údajov pre partnerov).   

http://www.ef.umb.sk/
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Žiadosť o ubytovanie 

Fakulta ubytovanie pre študentov na pracovisku v Poprade neposkytuje, nakoľko nemá v Poprade vlastné 

ubytovacie zariadenie.  

V prípade záujmu je možné zabezpečiť si ubytovanie v Školskom internáte v Poprade (www.sipop.sk).   

Centrálne informačné systémy UMB  

Každému študentovi budú po zápise do prvého roku štúdia vygenerované prihlasovacie údaje do 

centrálnych informačných systémov (ďalej len IS), ktoré mu budú doručené ako nová správa do AiS2. 

Študent si môže vygenerované heslo zmeniť na stránke https://iam.umb.sk. Na tejto stránke si môže 

študent vygenerovať nové prihlasovacie údaje v prípade, že si pôvodné prihlasovacie údaje nepamätá. 

Prihlasovacie údaje môže používať v týchto IS:  

- počítače na učebniach alebo chodbách univerzity; 

- študentská mailová schránka (mail.studenti.umb.sk – Office365); 

- bezdrôtová sieť EDUROAM (WiFi); 

- káblová sieť na internátoch; 

- e-learningový portál (lms2.umb.sk); 

- ďalšie integrované systémy.  

Základné informácie o informačných systémoch sú na stránke https://helpdesk.umb.sk. V prípade 

akýchkoľvek problémov alebo otázok môže študent kontaktovať podporu na e-mailovej adrese 

helpdesk@umb.sk. 

V komunikácii s pedagógmi a ďalšími zamestnancami univerzity je študent povinný používať svoju 

študentskú e-mailovú schránku. 

Každý študent má počas doby trvania štúdia nárok na službu Microsoft Office365 for EDU, ktorá zahŕňa: 

- študentskú emailovú schránku (@studenti.umb.sk) s kapacitou 50GB; 

- cloudové úložisko OneDrive s kapacitou 1TB; 

- licencie pre aplikácie z balíka MS Office pre PC a mobilné systémy; 

- a iné zaujímavé funkcionality. 

Bitrix24 je nová jedinečná univerzitná sociálna sieť. UMB ju spustila ako prvá univerzita na Slovensku 

a všetci študenti UMB môžu byť jej súčasťou. 

Bitrix24 nie je verejná sieť, ale plní účel sociálnej siete a rešpektuje súkromie.  Jej členmi sú  študenti, 

absolventi, zamestnanci a priatelia UMB, pozvaní do siete. Využíva pozitíva sociálnej siete v prospech 

registrovaných osôb.  

Postup prihlásenia a viac informácií je zverejnený na 

https://www.umb.sk/studium/uzitocne-odkazy/bitrix24-umb-bb.html 

Preukaz študenta 

Preukaz je dokladom o štúdiu a potvrdzuje štatút študenta UMB. Vydáva ho univerzita v súlade so 

zákonom o vysokých školách. Je to bezkontaktná čipová karta, ktorá sa využíva na pôde UMB na 

študijnom oddelení, v Univerzitnej knižnici UMB, v Študentskej jedálni 1. Mimo prostredia UMB je 

možné využiť preukaz študenta ako tri elektronické peňaženky v autobusovej doprave pre tri rôzne 

dopravné autobusové spoločnosti, pre ktoré sa študent rozhodne, alebo ako knižničný pas, napr. do 

Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.  

Študenti dennej formy štúdia si prostredníctvom študentského preukazu uplatňujú štátom garantované 

zľavy v železničnej doprave ŽSSK a vo väčšine autobusových dopravných spoločností, napr. v MHD 

http://www.sipop.sk/
https://helpdesk.umb.sk/
https://www.umb.sk/studium/uzitocne-odkazy/bitrix24-umb-bb.html
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v Banskej Bystrici a SAD Zvolen. Podrobnejšie informácie sú na http://preukazstudenta.sk. V spolupráci 

s CKM SYTS majú študenti ďalšie komerčné výhody v obchodoch, službách, vstupoch do kultúrnych 

inštitúcií a pod. Všetky informácie o zľavách sú na http://isic.sk/. 

Podrobnejšie informácie získate na stránkach www.preukazy.umb.sk, na facebooku Preukazy UMB a 

prostredníctvom e-mailu preukazy@umb.sk.  

Úhradu poplatku za preukaz je nutné uskutočniť bezhotovostne prevodom, nie poštovým poukazom, 

do 20. 8. 2017. Platobné údaje sú na http://platby.umb.sk v časti Preukazy. 

Poplatky za študentské preukazy možno platiť aj formou mobilnej platby s použitím aplikácie VIAMO. 

Viac informácií nájdete na www.umb.sk/platby-umb/viamo.   

Služby Univerzitnej knižnice UMB 

Univerzitná knižnica UMB poskytuje služby študentom vo všetkých stupňoch a formách štúdia. 

Výpožičné služby zabezpečuje v Univerzálnej študovni a v Európskom dokumentačnom centre na 

Tajovského 51, v Referáte absenčných výpožičiek na Tajovského 40, v Ekonomickej študovni na 

Tajovského 10, v Ekonomickej študovni – Samovzdelávacom stredisku na Ceste k amfiteátru 1, 

v Politologickej študovni na Kuzmányho 1, v Právnickej študovni na Komenského 20 a v Pedagogickej 

študovni v budove Študentského internátu 5 na Ružovej 15.  

Služby Univerzitnej knižnice UMB môžete využívať od 21. 8. 2017. Otváracie hodiny jednotlivých 

pracovísk nájdete na www.library.umb.sk (aktuálne v časti Oznamy). Počas výučby je to spravidla od 

9.00 h do 18.00 h, v niektorých študovniach až do 20.00 h.  

Registrovať za používateľa sa môžete v ktorejkoľvek študovni univerzitnej knižnice. Registrácia vás 

oprávňuje využívať služby knižnice vo všetkých jej študovniach a pracoviskách. Na registráciu 

potrebujete platný občiansky preukaz, preukaz študenta a poplatok za registráciu. Registráciou 

získate  prístup nielen k výpožičným službám, ale i k ďalším knižnično-informačným službám – 

medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, elektronickým informačným 

službám, rešeršným službám a prístup k licencovaným elektronickým databázam.  

Počas celého štúdia sú pracovníci knižnice pripravení pomôcť Vám pri získavaní informácií potrebných 

na úspešné zvládnutie štúdia vo zvolenom odbore, poskytnúť Vám informácie týkajúce sa vyhľadávania 

informačných zdrojov, citovania dokumentov, písania seminárnych prác atď.  

Akékoľvek otázky môžete adresovať formou kontaktných formulárov alebo prostredníctvom služby 

Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám,  ktoré nájdete na stránke www.library.umb.sk. Sú tu uvedené aj 

podrobné informácie o knižničnom fonde a službách knižnice. Univerzitnú knižnicu UMB nájdete aj na 

sociálnej sieti facebook. 

Zápis na fakulte 

Každý prijatý uchádzač, ktorý elektronickou návratkou potvrdil svoj záujem o štúdium na EF UMB 

v akademickom roku 2017/2018 a uhradil poplatok za preukaz sa  

osobne zúčastní na zápise (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis). 

 

Zápis sa uskutoční  

na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1 

dňa 5. septembra 2017 o 9,00 hod. v posluchárni CAP1  

 

 

 

http://preukazstudenta.sk/
http://www.library.umb.sk/
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Na zápis si študent prinesie: 

1) rozhodnutie o prijatí na štúdium; 

2) občiansky preukaz (prípadne iný doklad); 

3) tri vytlačené a podpísané dokumenty vygenerované z AIS – návratky uchádzača (uvedené v časti 

Elektronická návratka – bod 5 tohto dokumentu); 

4) písacie potreby. 

 

V deň zápisu dostanete preukaz študenta a získate informácie súvisiace so štúdiom.  

V prípade potreby Vám na zápise poskytneme všetky potvrdenia súvisiace so štúdiom, ktoré využijete pre 

potreby zdravotných poisťovní, úradov práce sociálnych vecí a rodiny, pre zamestnávateľov rodičov ap. 

 

Ďalšie informácie  

Sprievodca štúdiom na AR 2017/2018 a všetky návody a usmernenia uvedené v tomto texte budú 

zverejnené v AiS2 – Nové správy.  

Podmienky poskytovania sociálnych štipendií sú zverejnené na webovej stránke univerzity v časti 

Štúdium – Štipendia a pôžičky na 

https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html. 

Starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami je  upravená na webovej stránke univerzity v časti 

Štúdium – Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na    

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami-

na-umb.html.    

Informácie o školnom na UMB sú zverejnené na webovej stránke univerzity v časti Štúdium –Informácie 

o školnom na 

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html.  

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 bude 3. októbra 2017 v aule Beliana na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici na Tajovského 40. 

 

Výučba pre denné štúdium v zimnom semestri AR 2017/2018 

sa začína 18. septembra 2017. 

 


