
Skrátený manuál k Preukazom ISIC/EURO26 a ITIC 

 

      

 

S preukazom držiteľ získava možnosť: 

1. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo 
svete.  
Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových 

potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk 

2. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. 
Viac na www.isicpausal.sk 

3. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ 
http://isic.sk/poistenie-istotka 

4. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú 
dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk 

 

 

Cena preukazu: 

Nový čipový preukaz ISIC/EURO26    20€  Nový čipový preukaz ITIC   14€ 

Predlženie licencie ISIC (známka) 10€  Predlženie licencie ITIC (známka)  10€  

Predlženie čipovej platnosti (SMS) 3€  Nový nečipový preukaz ITIC          10,50€ 

 

Duplikát ISIC/EURO26: 

Objednaný školou( cez aSc alebo mailom)    10€ 

Objednaný žiakom cez https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/    10€ 

 

 

 

http://www.isic.sk/
http://www.isicpausal.sk/
http://www.ubian.sk/
https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/


Duplikát ITIC: 

Objednaný školou (cez aSc)  alebo na www.objednaj-preukaz.sk  čipový  5€ 

Objednaný školou(cez aSc)alebo nawww.objednaj-preukaz.sk  nečipový 5€ 

 

Predlžovanie a platnosti ISIC/EURO26: 

Od 1.juna do 31.10. známky ISIC na nový šk. rok objednáva škola cez aSc alebo mailom. 

Cez www.objednaj-preukaz.sk si novú známku môže objednať žiak celý rok. 

Čipová platnosť je na karte do 30.6. Informácie o predlžení čipu posiela TRANSDATA.  

Nový preukaz ISIC/EURO26 objednaný po 1.6. už má platnosť na nasledujúci školský rok. 

 

Predlžovanie a platnosti ITIC: 

Od 1. septembra do 31.decembra známky ITIC na nový rok objednáva škola cez aSc alebo mailom. 

Cez www.objednaj-preukaz.sk si novú známku ITIC môže objednať učiteľ celý rok. 

Nečipový ITIC klasik má platnosť jeden rok od dátumu objednania.  

 

 

Inštrukcie k používaniu Preukazu ISIC/EURO26 

 

1. Na preukaz je potrebné nalepiť fotografiu s použitím priloženej fólie. Bez fotografie je 

preukaz neplatný. 

 

2. Pre využívanie zliav ISIC a EURO<26 v obchodoch, kinách, Orange, kúpaliskách, e-

shopoch, na cestovanie, poistenie,  na zľavy ISIC a EURO<26 v zahraničí  je preukaz platný 

hneď od obdržania, až do doby vyznačenej na preukaze, napr. 09/2019. 

V ďalšom roku sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky 09/2020. 

Viac na: www.isic.sk 

 

3. V SAD sa karta aktivuje prvým nabitím kreditu u šoféra autobusu alebo na 

predajnom mieste dopravcu. 

 

http://www.objednaj-preukaz.sk/
http://www.objednaj-preukaz.sk/
http://www.objednaj-preukaz.sk/
http://www.objednaj-preukaz.sk/


4. V MHD (na predajnom mieste alebo cez internet) si žiak môže na preukaz kúpiť 

mesačník, alebo nahrať kredit. 

 

5. Pre použitie na bezplatnú vlakovú dopravu je potrebné, aby žiak s 
preukazomISIC/EURO26  išielna železničnú stanicu a preukaz si zaregistroval. Pre registráciu 
je potrebný preukaz totožnosti, registrácia je zdarma.Registráciou žiak získa  papierový 
preukaz zákazníka. Pri cestovaní používa už iba svoj preukaz ISIC/EURO<26 – najprv si kúpi 
cestovný lístok na bezplatnú dopravu za 0 € a vo vlaku ukáže revízorovi lístok a svoj preukaz 
ISIC/EURO<26. (papierový preukaz od železníc už nemusí nosiť). 

Viac na:  www.transcard.sk  

http://www.transcard.sk/

