
 Informácie o študentskom preukaze ISIC/EURO<26 

Vážení rodičia, 

 

pre našich študentov vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý: 

1. Je identifikačným preukazom žiaka našej školy, 

2. Slúži na evidenciu dochádzky žiaka, 

3. Slúži na evidenciu stravovania, 

4. Používa sa na otváranie/zatváranie šatňových skriniek. 

Okrem interného využitia preukazu (v rámci školy), preukaz umožňuje: 

1. Čerpať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku i v zahraničí (napr. v kine, 

v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, pri cestovaní....), 

viac na www.isic.sk 

2. Uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 15 € bez viazanosti, s výhodným balíkom 

mobilných dát, viac na www.isic.sk/pausalpreteba 

3. ISIC karta slúži ako preukaz na dopravu:  

Pre MHD, SAD a vlakovú dopravu na   šk. rok 2022/2023 aj 75% zľava na vlaky 

v Čechách, viac na www.isic.cz/slevy/slevy-v-doprave 

4. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50 €, viac na 

www.isic.sk/poistenie-istotka 

5. pridať preukaz do aplikácie UBIAN dobíjať kredit, alebo si kúpiť časový lístok, zbierať 

zelené kilometre a mnoho ďalšieho. Viac na www.ubian.sk 

Poplatok za licenciu ISIC /EURO< 26karty, výrobu čipového preukazu a za jeho 

použitie u dopravcov (autobusy a vlaky)  na šk. rok 2022/2023 je 20 € . 

 

Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať ešte pred 

začiatkom školského roka, prípadne prvý školský deň. Preto je potrebné, aby ste 

najneskôr do 17.06.2022. 

 vyplnili a podpísali Prihlášku za člena – evidenčný list (je potrebné podpísať obe 

strany)  

 Uhradili 20 €; na číslo účtu SK95 0900 0000 0051 9135 8074  

var. symbol pre SŠŠ :  20220503, do poznámky dať meno žiaka ( nie rodiča)!!!!!  

táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 (10€) a poplatok za výrobu 

čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov (10€) na školský rok 2022/2023  

pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), podpísanú zo zadnej strany, ktorá 

bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí  

 

Preukaz si budete môcť prevziať v miestnosti Tlačiareň od 22.08.2022. 
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