Platby počas štúdia.
Informácie o platbách, ktoré sú vám určené počas štúdia dostanete v časti Štúdium – Financovanie.

V rozhodnutí o poplatku je uvedené: Dátum rozhodnutia, čiastka, ktorú máte zaplatiť do uvedeného Dátumu
splatnosti a Číslo účtu, na ktorý máte zaplatiť uvedenú sumu. Nezabudnite uviesť (z aktuálneho rozhodnutia
o poplatku) správny VS-variabilný symbol, ŠS-špecifický symbol, bez týchto položiek nebude vaša platba zaevidovaná.
Od verzie MAIS 20.0611.5 je v MAIS rozhraní Študent sprístupnená možnosť uhrádzať poplatky s využitím
technológie Pay by square. Naskenovaním systémom vygenerovaného QR kódu daného poplatku cez bankovú
aplikáciu v mobilnom telefóne, alebo podobnom zariadení sa do bankovej aplikácie automaticky prenesú údaje
poplatku v rozsahu IBAN, BIC, zostatková suma na úhradu a symboly variabilný, špecifický a konštantný. Týmto
odpadá krok, kedy študent musel ručne prepisovať údaje do príkazu na úhradu, pričom mohlo často dochádzať
k chybám pri prepise týchto údajov.
Tlačidlá pre vygenerovanie QR kódu sú zobrazené iba pri nesplatených (neevidovaných platbách) rozhodnutiach
o poplatku.
QR kód sa zobrazí v pop-up okne po kliknutí na príslušné tlačidlo pri rozhodnutí o poplatku.
Informácia o tom či vaša platba bola zaevidovaná sa objaví v stĺpci Uhradené alebo v časti Pripísané platby v ľavom
menu.

Study fees
You will receive information about the payments that you specify during your study in the section My study - Study
funding.
In the „Rozhodnutia o poplatkoch štúdia“ (Decisions regarding study fees) section you can find details about all your
payments - the amount, the due date, the account number, VS - variable symbol, and ŠS - specific symbol (the
payment will not be properly processed without the correct VS and ŠS) .

MAIS Student interface has the option of paying fees using Pay by square technology. By scanning the systemgenerated QR code of the given fee via the banking application in a mobile phone or similar device, the fee data in
the range IBAN, BIC, the balance amount to be paid and the variable, specific and constant symbols are
automatically transferred to the banking application. This eliminates the step where the student had to manually
rewrite the data in the payment order, and errors could often occur when transcribing this data.
The buttons for generating the QR code are only displayed for unpaid (unregistered payments) fee decisions.
The QR code will be displayed in a pop-up window after clicking on the appropriate button when deciding on the
fee.
You can check if your payment has been correctly processed in either „Paid“ column or in „Received payments“ in
the left menu.

