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V zmysle článku 10 ods. 2 Organizačnej smernice č. 7 / 2006 sa táto smernica mení 
a dopĺňa Dodatkom  č. 1  nasledovne: 
 
 
 
Článok 6 - Registrácia a vydávanie preukazov 
mení sa bod č. 12, ktorý je v nasledovnom znení: 
 
 
12. Záručná doba funkčnosti čipovej karty je 2 roky od jej výroby (potlače). Reklamácia 

nefunkčného, viditeľne mechanicky nepoškodeného preukazu a vydanie nového MPŠZ 
(duplikátu) je riešená v zmysle Článku 9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené 
nesprávnym zaobchádzaním s preukazom. Preukaz má po obvode zalisovanú medenú 
anténu, ktorá sa prehýbaním alebo zlomením preukazu mechanicky poškodí, čo má 
za následok nefunkčnosť preukazu a stratu záruky.  

 
 
Článok 9 - Riešenie problémov s MPŠZ 
mení sa bod č. 1, ktorý je v nasledovnom znení: 
 
 
1. Nefunkčný preukaz 

MPŠZ po priložení k čítaciemu zariadeniu (UT, Stravovací systém, Dochádzkový 
informačný systém, SLDK, dopravca,…) nefunguje a určite je vylúčená chyba čítacieho 
zariadenia, je pravdepodobne poškodený čip preukazu: 

• ak je preukaz viditeľne mechanicky poškodený alebo poškodený nesprávnym 
používaním UT, musí užívateľ požiadať o vydanie duplikátu, ktorý mu bude vydaný 
po zaplatení poplatku za duplikát (podľa platného cenníka), 

• ak preukaz nemá žiadne viditeľné známky poškodenia, mechanického opotrebovania 
alebo poškodenia preukazu iným dokázateľným spôsobom a nie je starší ako 2 roky, 
bude užívateľovi vystavený duplikát bez zaplatenia poplatku za duplikát. 

 

Článok 10 -  Záverečné ustanovenia 
Organizačnej smernice č. 7/2006 sa menia a dopĺňajú takto : 
 
 

• Mení sa bod 3., ktorý znie : 
3.   Za dodržiavanie ustanovení  Organizačnej smernice č. 7/2006   je zodpovedný  

riaditeľ CIT TUZVO  
• Dodatok č. 1  k  Organizačnej smernici  č.  7/2006 má  celouniverzitnú  pôsobnosť. 
• Dodatok č.1 k Organizačnej smernici č. 7/2006 bol prerokovaný a schválený 

na Vedení TU vo Zvolene  dňa 30.06.2008. 
• Dodatok č.1 k Organizačnej smernici č. 7/2006 nadobúda účinnosť od 1. septembra 

2008 
• Ostatné ustanovenia Organizačnej smernice č. 7/2006   zostávajú nezmenené.  
• Mení sa  Príloha č. 1 Organizačnej smernice č. 7/2006   -Vzory preukazov 
• Mení sa  Príloha č. 2 Organizačnej smernice č. 7/2006   - Cenník MPŠZ, platný 

pre akademický rok 2008/2009 
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• Ostatné prílohy k  Organizačnej smernice č. 7/2006   zostávajú nezmenené.  
• Dodatok č.1 je nedeliteľnou súčasťou  OS č. 7/2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
  rektor TU vo Zvolene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdeľovník:  kancelária rektora 
   sekretariát rektora 

 referát pre pedagogickú prácu 
referát pre rozvoj  
referát pre vedeckovýskumnú činnosť 

 sekretariát kvestora 
  dekanáty fakúlt 

referát kontroly 
referát právny 
oddelenie riadenia ľudských zdrojov 
oddelenie ekonomické 
oddelenie informačnej sústavy 
organizačné súčasti TU vo Zvolene 
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Príloha č. 1   k  Organizačnej smernici č. 7/2006  s názvom :  
Vzory preukazov, vydávaných na TUZVO od 05. októbra 2004“  
sa mení nasledovne: 
 

nový vizuál preukazu ISIC je nasledovný: 

 

 
 

 

Príloha č. 2   k  Organizačnej smernici č. 7/2006  s názvom :  
Cenník MPŠZ, platný pre akademický rok 2006/2007 

sa mení  nasledovne: 

Nový Cenník MPŠZ, platný pre akademický rok 2008/2009 je nasledovný: 

 

 

Cenník MPŠZ, platný pre akademický rok 2008/2009 
 

 
1. MP študenta 1. ročníka denného štúdia a noví študenti 

vyšších ročníkov, noví doktorandi (platba je súčasťou 
manipulačného poplatku). Cena je za preukaz, licenciu ISIC, 
externú funkcionalitu systému EMBASE, zahŕňajúcu aktiváciu 
dopravnej časti MPŠ 

480,- Sk 15,9331 € 

2. MP externého študenta 250,- Sk 8,2985 € 

3. MP učiteľa (obsahuje licenciu ITIC) 450,- Sk 14,9373 € 

4. MP zamestnanca 250,- Sk 8,2985 € 

5. MP zamestnanca s prac. pomerom max. 3 mesiace, 
bez externých funkcionalít 100,- Sk 3,3194 € 
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6. Licencia ISIC (prolongačná známka pre študenta dennej formy 
štúdia) 180,- Sk 5,9749 € 

7. Licencia ITIC (prolongačná známka) 200,- Sk 6,6388 € 

8. Licencia EURO<26 (nálepka na MPŠ alebo prolongačná 
známka pre študentov, ktorí nemajú nárok na prolongačnú 
známku ISIC a majú menej ako 26 rokov) 

250,- Sk 8,2985 € 

9. Prolongačná známka NOISIC (prolongačná známka 
pre študenta externej formy štúdia) 20,- Sk 0,6639 € 

10. Externá funkcionalita MP študenta systému EMBASE, 
zahŕňajúca aktiváciu dopravnej časti MPŠ (zabezpečené 
prostredníctvom spoločnosti EM CARD, a.s. Žilina) 

30,- Sk 0,9958 € 

11. Duplikát MP študenta alebo zamestnanca 300,- Sk 9,9582 € 

12. Nálepka, opravujúca vizuál MP externého študenta alebo 
zamestnanca 100,- Sk 3,3194 € 

13. Preukaz čitateľa (čitateľ SLDK, ktorý nemá iný MP študenta 
alebo zamestnanca) 150,- Sk 4,9791 € 

MP =  multifunkčný preukaz 
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