
Stručný návod pre študentov ako aktivovať a čítať poštu 

Informácia pre PRVÁKOV! 

Pre prvé prihlásenie do Univerzitného informačného systému (UIS) sú prihlasovacie údaje uvedené na preukaze 
študenta a sú nasledovné: 

▪ prihlasovacie meno (login, user name) je osobné číslo študenta 
▪ úvodné heslo je 17-miestne číslo bez medzier v pravom dolnom rohu s označením "Číslo čipu". 

 

Po prvom prihlásení do UIS systém automaticky vygeneruje a zobrazí prihlasovacie meno (login) študenta, ktorý 

sa má používať v ďalších prihláseniach do UIS a ktorý je súčasťou názvu mailovej adresy študenta. 

Login je zvyčajne v tvare xpriezvisko, napr. Ján Hraško bude mať login xhrasko. Ak je viac študentov s rovnakým 

menom a priezviskom, môže byť login v tvare  xhraskoj prípadne xhraskoj1. 

Pre prístup do poštovej schránky môžete využiť rôzne spôsoby: 

1. Link v UIS v časti „Poštová schránka – Office 365“. 
2. Vo webovom prehliadači sa prihlásite: 

o https://portal.office.com, použijete prihlasovacie údaje do UIS  (login@is.tuzvo.sk a heslo UIS) 
a spustite aplikáciu Outlook. 

o https://outlook.com/is.tuzvo.sk. 

Ak máte problém s prihlásením, zmeňte si heslo v UIS. Heslo sa najneskôr do 30 min zosynchronizuje s portálom 

Office 365.  

 
Mailová komunikácia prebieha výlučne cez UIS, nie cez osobný mail. Študenti sú povinní si nainštalovať a aktivovať 
Office365 a MS Teams. Do systémov sa prihlasujete mailovou adresou v tvare meno@is.tuzvo.sk a heslo do UIS. 
Návod na inštaláciu nájdete na webe https://cit.tuzvo.sk/sk/office-365 
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Kontakty: 

• študijné oddelenie Drevárskej fakulty: muranova@tuzvo.sk, slastanova@tuvzo.sk, č.t. 045/5206344 

• ubytovacie oddelenie: cibulova@tuzvo.sk, č.t. 045/5206604 

• preukaz študenta ICIS: hanzelyova@tuzvo.sk, č.t. 045/5206328, 5206677                                                                                                      

 

Preukaz študenta ISIC: 

platobné údaje: 

IBAN: SK48 8180 0000 0070 0045 8371 

SWIFT: SPSRSKBA /uvádza sa len pri platbe zo zahraničia, pri domácom prevode nie je potrebné/ 

Variabilný symbol: 22001 

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka 

Konštantný symbol: 0308 

Správa pre prijímateľa: meno študenta, ktorého sa úhrada týka 

Výška platby: 25€ - denný študent; 11€ - externý študent 

 

Vyzdvihnutie preukazu od 2.9.2022, doklad o úhrade odovzdáte pri vyzdvihnutí preukazu na pracovisku – Centrum 

informačných technológií. Akceptované sú len platby hradené z bankového účtu. Úhrada poštovou poukážkou 

nebude akceptovaná. Uhradiť min. 3 pracovné dni pred dňom prevzatia preukazu. 

Svoju fotku je potrebné nahrať na: http://is.tuzvo.sk/navratka  

ZAČIATOK  VÝUČBY  zimného semestra v  akad. roku 2022/2023  je dňa 19.09.2022  podľa rozvrhu hodín, ktorý 

bude zverejnený od 12.9.2022 na internetovej stránke Technickej univerzity, adresa: www.tuzvo.sk –Univerzitný 

informačný systém, ikonka študijné informácie, rozvrhy. http://is.tuzvo.sk/katalog/rozvrhy_view.pl 

 

UBYTOVANIE 

- podávanie žiadostí na ubytovanie pre ak. rok 2022/2023 je možné prostredníctvom elektronického systému 
návratiek na adrese http://is.tuzvo.sk/navratka  od 1.5.2022 do 31.7. 2022 

- k ubytovaniu je potrebný preukaz študenta 

 

mailto:muranova@tuzvo.sk
mailto:slastanova@tuvzo.sk
mailto:cibulova@tuzvo.sk
mailto:hanzelyova@tuzvo.sk
http://is.tuzvo.sk/navratka
http://www.tuzvo.sk/
http://is.tuzvo.sk/katalog/rozvrhy_view.pl
http://is.tuzvo.sk/navratka

