
 

 ISIC karty – informácia na šk. rok 2022/2023 

  
Vážení rodičia, milí študenti! aby ste aj školskom roku 2022/2023 mohli využívať svoj preukaz žiaka 

ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.  

 

 

Možnosti:  

1. Ak chcete mať kartu len na vstup do školy alebo na obed – nemusíte robiť nič, len prídete 

o všetky výhody, zľavy a kupóny 

 

2. Zakúpte si známku ISIC – ideálne cez školu, aby ste zbytočne neplatili domov kuriéra 

 

- Ideálne cez stránku www.isic.sk/platbaskoly 

- Treba dodržať celý popis inštrukcie  - teda vybrať si správne našu školu 

- Keď príde známka do školy, budete vyzvaní na jej prebratie 

 

 

3. Využívate kartu aj na cestovanie? 

 

- Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera 

číslo čipu (uvedené na preukaze) – (meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad 

SMS: TC Mrkvicka 1042019005). Cena 3€.  

- Potom si v škole priložíte u p. Zuzíkovej kartu k terminálu – toto platí do 15.júla alebo 

od 15. augusta od 8,00 do 12,00. Alebo k verejne dostupnému terminálu, zoznam je na 

stránke www.preukazstudenta.sk 

 

Benefity platného preukazu so známkou: 

S platným preukazom budete môcť:  
- denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami  

- využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-

shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri 

stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk  

-  uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na 

www.isicpausal.sk  

- uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka  

-  mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu 

na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk  

- využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj 

počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na http://www.isic.cz 
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