Kroky uchádzača po úspešnom prijatí na
štúdium na TU.
1. Spolu s rozhodnutím o prijatí dostane uchádzač tlačivo "Informácie k poplatkom za
zápisné a vydanie preukazu študenta v akademickom roku .......", kde sú informácie
ako zaplatiť poplatok za preukaz študenta a poplatky spojené so zápisom na štúdium
(účet, suma, variabilný a špecifický symbol).
2. Ak ste si podali e_prihlášku, tak informácie o platbe máte v časti Zoznam prihlášok a
v detaile o prihláške sú rozhodnutia o poplatkoch.

3. Ak ste už držiteľom preukazu študenta v tej istej forme štúdia, na ktorú ste prijatý a
chcete sa zapísať, tak poplatok za preukaz neplatíte. Ak máte preukaz študenta pre
dennú formu štúdia a teraz ste prijatý na externú formu štúdia (alebo naopak), musíte
zaplatiť aj poplatok za preukaz.
4. Zodpovedajúcu sumu za zápis, školné a preukaz študenta podľa formy štúdia uhraďte
jedine bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou) do termínu, ktorý máte
uvedený na tlačive (v e_prihláške je to Dátum splatnosti) a na číslo účtu a variabilný
a špecifický symbol, ktoré sú tam uvedené. Variabilný symbol dostane každý
uchádzač zvlášť, pre každý študijný program. Ak ste prijatý na viac študijných
programov, dávajte pri platbe pozor, aby ste uviedli správny variabilný symbol toho
študijného programu, na ktorý sa chcete zapísať, ináč vaša platba nebude správne
zaevidovaná. Každá fakulta má svoj špecifický symbol pre zápis, použite ten, ktorý
máte uvedený v rozhodnutí o poplatku (ŠS) pre danú fakultu. Do správy pre

prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, skratku študijného programu, prípadne
registračné číslo uchádzača uvedené v tlačive.
5. Pokiaľ ste ešte neboli študentom TU tak po uplynutí 5 pracovných dní po odoslaní
platby sa prihláste do rozhrania ÚVT (https://nastavenia.tuke.sk , - Zistenie
prihlasovacích údajov a nahratie fotografie pre NOVÝCH študentov), kde na základe
prihlásenia cez rodné číslo a registračné číslo - obr.1 a po nahratí fotografie- obr.2,
dostanete login a heslo do Informačného systému TU - MAIS (https://mais.tuke.sk,
ŠTUDENT). V prípade, že sa po 5 pracovných dňoch neviete prihlásiť, kontaktujte
prosím študijné oddelenie fakulty. Po overení údajov vám bude vytvorený preukaz
študenta TUKE. Preukaz si môžete vyzdvihnúť podľa pokynov fakulty, buď v deň
zápisu, alebo neskôr na študijnom oddelení fakulty. Ak neuhradíte poplatok do
stanoveného termínu, považuje sa to za váš nezáujem zapísať sa na štúdium
daného študijného programu.
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Prihlásenie do systému MAIS - rozhranie ŠTUDENT
https://student.tuke.sk
zadať prihlasovacie meno (v tvare xy123ab) a heslo, ktoré vám boli vygenerované v CAS

V prípade problémov s prihlásením do IS píšte na : mais@helpdesk.tuke.sk

