
Milí rodičia, 

chceli by sme Vás informovať o možnostiach, ktoré Vám poskytuje medzinárodný preukaz 

ISIC/EURO<26, ktorý Vám môže ušetriť ročne až desiatky eur. 

Preukaz ISIC môžete využiť napr. na: 

 zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete (napr. v kine, autoškolách,  pri 

nákupe oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní, cestovaní) 

– viac na www.isic.sk 

 uplatnenie si nároku na celoročné cestovné poistenie na https://isic.sk/poistenie-istotka 

 uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát,  dostupný 

výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/ 

 použitie preukazu ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na 

žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Českej republike 

 pridať preukaz do aplikácie UBIAN a mať pod palcom svoje dopravné transakcie a informácie 

o karte, dobíjať kredit, alebo si kúpiť časový lístok, zbierať zelené kilometre a mnoho 

ďalšieho. Viac na www.ubian.sk  

V prípade záujmu uskutočníte objednávku preukazu prostredníctvom edupage na stránke 

ssnovohradska.edupage.org. Ak ešte nemáte zriadený prístup do edupage, po kliknutí na tlačidlo 

Prihlásenie zvoľte možnosť „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“, následne zadajte email, ktorým 

ste komunikovali so školou počas prijímacieho konania (na ktorý Vám prišlo rozhodnutie o prijatí). 

Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

 vľavo v  menu vyberte položku „Web stránka“, 

 v zelenom menu (v hornej časti stránky) vyberte položku „O škole“ a následne „ISIC“. 

 Tu vyberiete „Nový preukaz“ a postupujete podľa inštrukcií. 

Pri platbe je dôležité správne uviesť variabilný symbol (je uvedený na spomenutej stránke), aby bola 

platba spárovaná. V opačnom prípade kartu nebudeme môcť dať vyrobiť. Všetky údaje potrebné na 

platbu sa Vám zobrazia na stránke, kde urobíte objednávku preukazu. 

Kartu uhraďte bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).  

Kartu považujeme za uhradenú po pripísaní správnej sumy na účet CKM (nie deň zadania plat. 

príkazu). 

Na stránke, kde ste kartu objednali môžete skontrolovať, či bola úhrada pripísaná na účet (platby sa 

pripisujú jedenkrát týždenne). 

V prípade, že chcete objednať karty pre viac detí, je potrebné tak urobiť pre každé dieťa zvlášť (aj 

objednávku aj úhradu karty). 

Kartu si budete môcť prevziať po doručení karty do školy v kabinete chémie ZŠ každý deň počas prvej 

15-minútovej prestávky. Informáciu o tom, či karta bola do školy doručená nájdete priamo na stránke, 

kde ste kartu objednali. 

Pri prevzatí karty je potrebné priniesť fotografiu s rozmermi 25x25 mm  a vypísané a zákonným 

zástupcom podpísané dve tlačivá (dajú sa nájsť na stránke, kde ste objednali kartu až po jej zaplatení) - 

bez nich nemôžeme kartu vydať. 

Preukaz dostanete pripravený na okamžité použitie vo všetkých jeho funkciách počas šk. roku 

2021/2022.  

http://www.isic.sk/
https://isic.sk/poistenie-istotka
https://isic.sk/pausalpreteba/
http://www.ubian.sk/


V ďalších šk. rokoch sa platnosť preukazu predlžuje v septembri nalepením známky (10 €) a v júni 

spoplatnenou SMSkou (3 €). 

 

V prípade technických problémov nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu isic@gjh.sk. 

mailto:isic@gjh.sk

