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CKM SYTS on-line – Návod na používanie

Internetová aplikácia CKM SYTS on-line je určená na elektronickú registráciu objednávok záujemcov o 
členské preukazy Združenia CKM SYTS – Karta EURO<26, Karta GO<26, Preukaz JUNIOR RAILPLUS 
EURO<26, Medzinárodný identifikačný preukaz študenta ISIC – klasik, Medzinárodný identifikačný 
preukaz učiteľa ITIC – klasik.

V rámci on-line registrácie záujemcov o členské preukazy Vám vysvetlíme nasledujúce kroky objednávky:

 Úvod
 Krok 1 - Vyhľadanie člena / Založenie nového člena
 Krok 2 – Zadanie / aktualizácia osobných údajov
 Krok 3 - Výber požadovaného členského preukazu
 Krok 3.1 - Doplnenie údajov o študentovi (žiakovi), navštevovanej škole vrátane odovzdania skenu 

potvrdenia o návšteve školy (platí iba pri registrácií členských preukazov ISIC – klasik)
 Krok 3.1 – Doplnenie údajov o učiteľovi a pracovisku učiteľa (platí iba pri registrácií členských 

preukazov ITIC – klasik)
 Krok 3.2 – Zadanie údajov o navštevovanej škole v prípade, že škola sa nenachádza v databáze 

Združenia CKM SYTS (platí iba pri registrácií členských preukazov ISIC – klasik)
 Krok 3.2 – Zadanie údajov o výchovno-vzdelávacej inštitúcií učiteľa, pokiaľ sa táto nenachádza 

v databáze Združenia CKM SYTS (platí iba pri registrácií členských preukazov ITIC – klasik)
 Krok 4 - Zhrnutie údajov objednávky a vyjadrenie súhlasu s Podmienkami členstva v Združení CKM 

SYTS
 Krok 5 - Platba za členský preukaz
 Krok 6.1 – Úspešné ukončenie registrácie
 Krok 6.2 – Neúspešné ukončenie registrácie

Úvod

Úvodná stránka internetovej aplikácie CKM SYTS on-line obsahuje základné informácie o spôsobe 
získania členských preukazov Združenia CKM SYTS.
V prípade žiadosti o Medzinárodný preukaz študenta ISIC – klasik si môže záujemca stiahnuť a vytlačiť 
prázdny formulár na potvrdenie o návšteve školy pre účely vystavenia preukazu ISIC – klasik vo formáte 
súboru PDF. Stručný popis jednotlivých krokov objednávkového procesu.

Dostupné možnosti platby za vybraný typ členského preukazu:
 TatraPay – platba priamo na účet Združenia CKM SYTS vedený v Tatra banke, a.s. - možné iba pre 

klientov Tatra banky, a.s., ktorí majú aktivovanú službu Internet banking – po zvolení tejto funkcie 
ste automaticky presmerovaný na stránku Tatra banky, kde v zabezpečenom šifrovanom pripojení po 
prihlásení sa do svojho internetového bankovníctva zrealizujete bankou vopred preddefinovaný 
prevod za členský preukaz do Združenia CKM SYTS

 CardPay – on-line platba prostredníctvom debetných alebo kreditných kariet akýchkoľvek bankových 
ústavov, ktoré umožňujú on-line platby cez internet (spravidla akákoľvek platobná karta VISA, VISA 
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Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club) - po zvolení tejto funkcie ste automaticky 
presmerovaný na stránku Tatra banky, kde v zabezpečenom šifrovanom pripojení vykonáte on-line 
platbu za členský preukaz zadaním čísel svojej platobnej karty

Kompletné znenie Obchodných a platobných podmienok on-line registrácie členských preukazov je 
dokument vo formáte súboru PDF, ktorý detailne popisuje obchodné a platobné podmienky registrácie.

Platí iba pre registráciu členských preukazov ISIC – klasik:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že skenované súbory musia byť vo formáte „jpg“ a ich veľkosť nesmie byť 
väčšia ako 1 MB. Odovzdané potvrdenie o návšteve školy je v Združení CKM SYTS uschované 
v elektronickej podobe počas celého obdobia platnosti členského preukazu.

 v prípade voľby ukončenia internetovej aplikácie CKM SYTS on-line zvoľte možnosť Ukončiť
 v prípade voľby začiatku registrácie členského preukazu zvoľte možnosť Pokračovať

Krok 1 – Vypíšte Vaše základné osobné údaje

 meno = vypíšte krstné meno žiadateľa (vypíšte prosím s diakritikou
 priezvisko = vypíšte krstné meno žiadateľa (môžete vypisovať aj s diakritikou, aj bez diakritiky)
 dátum narodenia = vypíšte v tvare DD.MM.RRRR (napr. 07.01.1988)
V prípade, že chcete zvoliť dátum narodenia pomocou funkcie „Kalendár“, kliknite na ikonku kalendára 
a vyberte dátum narodenia.

Polia označené symbolom hviezdičky (*) sú povinné a pokiaľ ich nevyplníte, systém Vám neumožní 
pokračovať v registrácií.
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 v prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť
 v prípade pokračovania v registrácii zvoľte možnosť Pokračovať

Krok 2 – Vaše ďalšie identifikačné údaje

V prípade, že ste v minulosti ešte nevlastnili akýkoľvek členský preukaz Združenia CKM SYTS, systém Vás
vyzve na zadanie vašich základných údajov. 

V prípade, že ste už v minulosti vlastnili takýto členský preukaz, systém Vás vyhľadá v databáze členov 
Združenia CKM SYTS a vyzve Vás k aktualizácii Vašich osobných údajov.
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V prípade zmeny údajov v odseku Adresa trvalého pobytu tieto prosím aktualizujte kliknutím do 
jednotlivých políčok a prepísaním evidovaných údajov v Združení CKM SYTS.
V prípade zmeny štátu tento vyberte kliknutím na ponukové tlačidlo označené šípkou. Daný štát vyberte 
z ponúkaného zoznamu.

V prípade, že Vaša korešpondenčná adresa je iná ako adresa trvalého pobytu a želáte si, aby Vami 
objednaný členský preukaz bol zaslaný na inú adresu ako je adresa Vášho trvalého pobytu, vypíšte alebo 
aktualizujte údaje v odseku Poštová adresa.

 v prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť
 v prípade pokračovania v registrácií zvoľte možnosť Pokračovať

Polia označené symbolom hviezdičky (*) sú povinné a pokiaľ ich nevyplníte, systém Vám neumožní 
pokračovať v registrácii.
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Krok 3 – Vyberte si svoj želaný typ členského preukazu

V tomto kroku si prosím zvoľte želaný typ členského preukazu. V prípade, že potrebujete o danom type 
členského preukazu viac informácií, kliknite na možnosť Viac informácií umiestenú vedľa daného typu
členského preukazu. Otvorí sa Vám nové okno internetového prehliadača s informáciami o zvolenom 
type členského preukazu.

V spodnej časti kroku 3 sa dozviete celkovú výšku členského poplatku vrátane sadzby za poštovné 
a balné. Údaj v slovenských korunách je informatívny.

 v prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť
 v prípade pokračovania v registrácii zvoľte možnosť Pokračovať

*Krok 3.1 – doplnenie informácií o škole a sociologickom statuse študenta
*(platí iba pre registráciu členského preukazu ISIC – klasik)

V tomto kroku zvoľte sociologický status študenta (žiaka) kliknutím na zadefinované možnosti.
Po jeho zvolení nám odovzdajte sken potvrdenia o návšteve školy, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní. 
Formát súboru musí byť JPG alebo JPEG a veľkosť súboru nesmie presahovať veľkosť 1 MB.

Odovzdanie potvrdenia o návšteve školy vykonáte kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a výberom 
požadovaného grafického súboru z pevného alebo vymeniteľného disku Vášho počítača.
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Po vložení súboru skenu s Potvrdením o návšteve školy prosím zadajte mesto (sídlo) a plný názov 
školského zariadenia, ktoré navštevujete, takto:

 zadajte mesto školy – postupne pomaly vpisujte prvé hlásky z mesta sídla školského zariadenia –
systém prehľadáva databázu miest a vhodné návrhy na Vami zadané hlásky Vám ponúka na výber; 
vyberte požadované sídlo školy

 zadajte názov školy – postupne pomaly vpisujte prvé hlásky z plného názvu školského zariadenia –
systém prehľadáva databázu školských zariadení naviazaných na vybrané mesto (sídlo) školy

Poznámka: Je veľmi dôležité vybrať správny sociologický status študenta (žiaka), nakoľko po jeho zadaní 
sa v databáze zobrazujú už iba školské zariadenia prislúchajúce danému sociologickému statusu 
študenta (žiaka) !

Zadanie mesta (sídla) školy a plného názvu školy je povinné. Po ich výbere z databázy školských zariadení 
pokračujte ďalej kliknutím na ikonu Pokračovať.

Ak sa požadované sídlo školy nenachádza vo výbere, pokračujte kliknutím na ikonu Zadať školu.
Ak sa požadované školské zariadenie nenachádza v databáze, pokračujte kliknutím na ikonu Zadať školu.
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*Krok 3.2 – Doplnenie informácie o chýbajúcej škole v databáze
*(platí iba pre registráciu členského preukazu ISIC – klasik)

Doplnenie informácie o chýbajúcej škole v databáze vykonáte najlepšie kompletným vyplnením všetkých 
polí. Polia – Názov školy, Ulica a orientačné číslo školy, Mesto školy a Štát školy sú povinné.

Poznámka: Dovoľujeme si Vás požiadať o čo možné najkomplexnejšie zadanie údajov, nakoľko sme 
povinní Vami zadané údaje preveriť a v prípade nepresných informácií sa čas potrebný na vystavenie 
Vášho žiadaného preukazu ISIC – klasik predlžuje.

Po zadaní údajov pokračujte kliknutím na ikonu Pokračovať. Automaticky budete presmerovaný na Krok 
4. V prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť.
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*Krok 3.1 – doplnenie informácií o škole a sociologickom statuse učiteľa
*(platí iba pre registráciu členského preukazu ITIC – klasik)

V tomto kroku zvoľte sociologický status učiteľa kliknutím na zadefinované možnosti.

Poznámka: Je veľmi dôležité vybrať správny sociologický status učiteľa, nakoľko po jeho zadaní sa 
v databáze zobrazujú už iba výchovno – vzdelávacie zariadenia prislúchajúce danému sociologickému 
statusu učiteľa !

Po výbere sociologického statusu učiteľa pokračujte v zadaní mesta (sídla) a plného názvu výchovno –
vzdelávacieho zariadenia, na ktorom vyučujete, takto:

 zadajte mesto školy – postupne pomaly vpisujte prvé hlásky z mesta sídla školského zariadenia –
systém prehľadáva databázu miest a vhodné návrhy na Vami zadané hlásky Vám ponúka na výber; 
vyberte požadované sídlo školy

 zadajte názov školy – postupne pomaly vpisujte prvé hlásky z plného názvu školského zariadenia –
systém prehľadáva databázu školských zariadení naviazaných na vybrané mesto (sídlo) školy
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Zadanie mesta (sídla) výchovno – vzdelávacieho zariadenia vrátane jeho plného názvu je povinné. Po 
jeho výbere z databázy školských zariadení pokračujte ďalej kliknutím na ikonu Pokračovať.

Ak sa požadované sídlo zariadenia nenachádza vo výbere, pokračujte kliknutím na ikonu Zadať školu.
Ak sa požadované zariadenie nenachádza v databáze, pokračujte kliknutím na ikonu Zadať školu.

*Krok 3.2 – Doplnenie informácie o chýbajúcom školskom zariadení v databáze
*(platí iba pre registráciu členského preukazu ITIC – klasik)

Doplnenie informácie o chýbajúcom výchovno – vzdelávacom zariadení v databáze vykonáte najlepšie 
kompletným vyplnením všetkých polí. Polia – Názov školy, Ulica a orientačné číslo školy, Mesto školy 
a Štát školy sú povinné.
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Poznámka: Dovoľujeme si Vás požiadať o čo možné najkomplexnejšie zadanie údajov, nakoľko sme 
povinní Vami zadané údaje preveriť a v prípade nepresných informácií sa čas potrebný na vystavenie 
Vášho žiadaného preukazu ITIC – klasik predlžuje.

Po zadaní údajov pokračujte kliknutím na ikonu Pokračovať. Automaticky budete presmerovaný na Krok 
4. V prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť.

Krok 4 – Zhrnutie Vašej objednávky

V tomto kroku systém sumarizuje Vašu objednávku členského preukazu. Dovoľujeme si Vás požiadať 
o prekontrolovanie zadaných údajov. V prípade, že je potrebné niektoré údaje opraviť, vráťte sa 
v objednávkovom procese na ten krok, v ktorom potrebujete opraviť ten – ktorý údaj.

Systém Vám v tomto kroku pridelí variabilný symbol platby. Tento si pre potreby reklamácie platby 
prosím odpíšte.

V ďalšej časti tohto kroku si prosím pozorne prečítajte odsek Zopár informácií pred zaplatením 
členského príspevku za zvolený členský preukaz. Tu sa dozviete základné informácie o ďalšom priebehu 
elektronickej registrácie členského preukazu.

Dôležité je, aby ste si prečítali znenie podmienok členstva v Združení CKM SYTS. Kliknutím na text „Celé 
znenie Súhlasu s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS nájdete tu“ sa Vám otvorí nové okno 
internetového prehliadača s kompletným znením tohto dokumentu vo formáte súboru PDF.

K platbe za členský preukaz môžete pokračovať iba udelením svojho súhlasu (zafajknutím okienka) so 
znením Podmienok členstva v Združení CKM SYTS.

 v prípade návratu na predchádzajúcu stránku zvoľte možnosť O krok späť
 v prípade pokračovania v registrácií zvoľte možnosť Pokračovať

Krok 5 – Zaplatenie členského príspevku

V tomto kroku si zvoľte spôsob, akým vykonáte platbu za vybratý typ členského preukazu.
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Dostupné možnosti platby za vybraný typ členského preukazu:

 TatraPay – platba priamo na účet Združenia CKM SYTS vedený v Tatra banke, a.s. - možné iba pre 
klientov Tatra banky, a.s., ktorí majú aktivovanú službu Internet banking – po zvolení tejto funkcie 
ste automaticky presmerovaný na stránku Tatra banky, kde v zabezpečenom šifrovanom pripojení po 
prihlásení sa do svojho internetového bankovníctva zrealizujete bankou vopred preddefinovaný 
prevod za členský preukaz do Združenia CKM SYTS

 CardPay – on-line platba prostredníctvom debetných alebo kreditných kariet akýchkoľvek bankových 
ústavov, ktoré umožňujú on-line platby cez internet (spravidla akákoľvek platobná karta VISA, VISA 
Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International) - po zvolení tejto funkcie ste 
automaticky presmerovaný na stránku Tatra banky, kde v zabezpečenom šifrovanom pripojení 
vykonáte on-line platbu za členský preukaz zadaním čísel svojej platobnej karty

Vykonanie platby potvrďte kliknutím na tlačidlo Zaplatiť. Z tohto kroku sa už nie je možné vrátiť o krok 
späť.

Krok 6.1 – Úspešná platba za Váš členský preukaz

Posledný krok registračného procesu Vás informuje o výsledku uskutočnenej platby za vybratý typ 
členského preukazu.

Ukončenie internetovej registrácie členských preukazov vykonajte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť okno. 
Okno internetového prehliadača sa uzatvorí a Vaša registrácia sa ukončí.
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Krok 6.2 – Neúspešná platba za Váš členský preukaz

Posledný krok registračného procesu Vás informuje o výsledku uskutočnenej platby za vybratý typ 
členského preukazu.

V prípade neúspešnej platby za členský preukaz bude Vaša registrácia zo systému odstránená.

Ak máte záujem o akýkoľvek členský preukaz Združenia CKM SYTS, môžete si ho zakúpiť osobne. 
Kliknutím na požadovanú licenciu členského preukazu sa Vám v novom okne internetového prehliadača 
otvorí konkrétna databáza predajcov členských preukazov CKM SYTS.

Ukončenie internetovej registrácie členských preukazov vykonajte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť okno. 
Okno internetového prehliadača sa uzatvorí a Vaša registrácia sa ukončí.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s elektronickou registráciou členských preukazov sa prosím 
obráťte na:

Združenie CKM SYTS
Vysoká 32
811 06 Bratislava
e-mail: recepcia@ckmsyts.sk
telefón: 02 / 32 10 19 70 – v pracovných dňoch od 09.00 hod. do 16.30 hod.


