
Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom                                                             Preukaz ISIC/EURO26                                                           

Milí študenti! 

Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. 

Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným 

preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status 

študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť. 

Cez školu je možné preukazy objednať alebo predĺžiť len do 30. 10. 2020. Neskôr len cez 

stránku www.objednaj-preukaz.sk. 

Ak máte záujem o vydanie karty ISIC, je potrebné vypísať žiadosť a zaplatiť poplatok vo 

výške 20 eur na ekonomickom oddelení. O novú kartu môžete požiadať kedykoľvek v priebehu 

školského roka, platná je však rovnako – teda do 30. 09. 2021.  

Stratu preukazu a jeho nové vydanie je potrebné rovnako riešiť na ekonomickom oddelení. 

Ak vlastníte kartu ISIC, aby ste naďalej mohli využívať jej výhody, je potrebné predĺžiť jej 

platnosť! 

ISIC kartu je možné využívať ako dochádzkovú či stravovaciu kartu namiesto modrého čipu. 

Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov (obchody, reštaurácie, kiná, divadlá 

a ďalšie zľavy v zahraničí. Viac info nájdete na: www.studentskypreukaz.sk ). 

Na ISIC kartu je potrebné nalepiť fotografiu s rozmermi 26 x 32 mm. 

Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú 

aktuálnu platnosť. Platnosť kariet zakúpených v školskom roku 2019/2020 končí 30.09.2020.  

• Platnosť licencie ISIC (známka 09/2021) je od 1.9.2020 je do 30.9.2021.  

• Platnosť elektronickej peňaženky v SAD je od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021. 

• Platnosť čipu pre použitie na železnici je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. 

 

Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku 

zakúpiť. Hodnota známky je 10 eur.  

Platnosť karty je možné predĺžiť objednaním známky u pani Schwarzovej (na ekonomickom 

oddelení) vždy od júna do konca novembra školského roka, v ostatnom období len samostatne 

objednať na www.objednaj-preukaz.sk. Podľa spôsobu objednania, známka príde do školy 

(vždy do stredy nasledujúceho týždňa), prípadne na tvoju adresu. 

Ak chceš kartu využívať ako preukaz na zľavu v doprave, je potrebné si túto zľavu aktivovať 

cez aplikáciu UBIAN pre mobilné telefóny (Postup A3_UBIAN_SS_press.pdf.) alebo zaslaním 

SMS. Cena spätnej SMS je 3 eur. Následne je potrebné zľavu aktivovať priložením ISIC karty 

k terminálu v škole. 

Terminál sa nachádza na ekonomickom oddelení. Zakúpiť novú známku i aktivovať zľavu 

v doprave (priložením k terminálu po zaslaní SMS) je možné v pracovných dňoch od 8:00 do 

14:00 hod.  
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Ďalšie informácie o ISIC karte: 

1. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. 

Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. 

Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz 

ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú 

aktuálnu platnosť. 

2. Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu 

ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných 

dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci 

dopravcovia v SR). 

3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj 

s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu 

Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť 

preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne 

(známkou), aj elektronicky v čipe (sms). 

4. Známku je možné zakúpiť len na Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 vydaný na strednej škole. 

V prípade, že vlastníte preukaz ISIC klasik (bez čipu), tento nie je možné predĺžiť známkou 

– platnosť si obnovíte zakúpením nového preukazu ISIC klasik. 

 

 


