
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 v Banskej Bystrici a SAD Zvolen. Podrobnejšie informácie sú na: 
https://www.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: https://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 31. 7. 2022. V prípadoch platby po stanovenom termíne alebo s nesprávnymi 
platobnými údajmi je UMB oprávnená účtovať náklady súvisiace s dodatočným spracovaním 
v sume 5 € za každý jednotlivý prípad (podľa Smernice 12/2021 o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici na AR 2022/2023). Platobné údaje sú na:  
https://url.umb.sk/preukazybuducistudenti. 
 
Poplatky za študentské preukazy možno platiť aj formou mobilnej platby s použitím aplikácie 
VIAMO. Viac informácií nájdete na:   
https://url.umb.sk/platbyviamo. 

Ako nadobudnúť preukaz študenta UMB po splnení všetkých podmienok:  
1) V prípade fyzického zápisu na fakulte si študent prevezmete preukaz UMB po odovzdaní 

vyplnenej a podpísanej Prihlášky za člena Združenia CKM SYTS (uvedené v časti 
Elektronická návratka tohto dokumentu). 

2) Preukaz možno získať poštou iba v rámci Slovenskej republiky. Informácie o postupe sú na 
stránke https://url.umb.sk/preukazznamkapostou (posielanie preukazov bude po 15. 8. 
2022).  

3) Po zápise si od 2. 9. 2022 môže študent vyzdvihnúť preukaz v novej budove EF. Pri 
nedodržaní pravidiel úhrady alebo chýbajúcich náležitostiach bude vydanie preukazu od 
19. 9. 2022. 
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