
Naša fakulta využíva ako jeden z komunikačných nástrojov akademický informačný systém 

AiS2. 

1. Vstup do AiS - https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Prihlasovacie údaje do AiS2 sú uvedené v rozhodnutí o prijatí na štúdium. 

Ak uchádzač o štúdium je v súčasnosti aktívnym používateľom AiS2  na UMB, zostávajú mu 
pôvodné prihlasovacie údaje. 

  

2. Potvrdenie elektronickej návratky  

Elektronická návratka 
Potvrdenie návratky prebieha v štyroch krokoch: 

1) Skontrolujte si svoje osobné a kontaktné údaje, v prípade chyby kontaktujte študijné 
oddelenie Ekonomickej fakulty UMB. 

2) Nahrajte svoju kvalitnú fotografiu za účelom vyhotovenia študentského preukazu. 
Požiadavky na fotografiu sú na: https://www.umb.sk/preukazy-umb/ . 

3) Požiadajte o preukaz študenta.  
Ak už ste 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, 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. V prípade, že sa príkaz nevygeneruje, napíšte e-mail na: 
preukazy@umb.sk. 

Po potvrdení návratky je nutné vytlačiť (prostredníctvom ikony tlačiarne: „Tlač dokumentov 
potrebných na vydanie karty“) a podpísať  dokument, ktorý odovzdáte pri prevzatí preukazu 
na začiatku akademického roka:  

I. Prihláška za člena Združenia CKM SYTS.   

 
3. Žiadosť o ubytovanie 
 
V prípade, že máte záujem o pridelenie ubytovania v AR 2022/2023 v študentských domovoch 
UMB, v elektronickej návratke v AiS2 Vás systém upozorní na možnosť podania žiadosti 

o ubytovanie. Záujem o ubytovanie potvrďte kliknutím na ÁNO v termíne do 22. 07. 2022. 

Upozornenie pre študentov študijného programu Manažment s miestom štúdia 
v Poprade:  fakulta ubytovanie pre študentov na pracovisku v Poprade neposkytuje, nakoľko 
nemá v Poprade vlastné ubytovacie zariadenie. 

Podrobné informácie a pokyny o „Prideľovaní lôžok pre 1. rok prvého a druhého stupňa štúdia 
(1.r. II. st. = len študenti nastupujúci z iných VŠ) nájdete na stránke https://www.umb.sk 
v časti: Štúdium/Uchádzač/Po prijatí/Prideľovanie ubytovania  
https://url.umb.sk/pridelovanieubytovania. 
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https://www.umb.sk/preukazy-umb/
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V prípade, že Vám bolo ubytovanie pridelené, úhradu poplatku je nutné uskutočniť 
bezhotovostne prevodom, nie poštovým poukazom, do 15. 8. 2022. Platobné údaje sú na 
stránke https://www.umb.sk v časti:  
Štúdium/Študent/Ubytovanie a stravovanie/Informácie/Ubytovanie platby  
https://url.umb.sk/ubytovanieplatby. 

 

https://url.umb.sk/ubytovanieplatby

