
                 

 

CENNÍK PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26 
Poplatok za čipovú kartu (životnosť čipovej karty je 5 rokov, po tomto termíne je potrebné zakúpiť si novú čipovú kartu) 

+ poplatok za známku ISIC+EURO‹26 na prvý školský rok  (10,00 € + 10,00 €)  
Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 obsahuje: karta s čipom, aktuálna známka ISIC na prvý školský rok, obal,  ochranná fólia na 

uchytenie fotografie 

20,00 € 

Cena duplikátu preukazu žiaka ISIC/EURO<26 
(v prípade straty, poškodenia, krádeže alebo neoprávnenej reklamácie;  

duplikát obsahuje aj známku ISIC, ak bola zakúpená na pôvodnom preukaze) 

10,00 € 

 

CENNÍK PREUKAZ UČITEĽA ITIC 
poplatok za čipovú kartu (životnosť čipovej karty je 5 rokov, po tomto termíne je potrebné zakúpiť si novú 

čipovú kartu) + poplatok za licenciu ITIC na prvý školský rok (6,00 € + 7,00 €) 

13,00 €  

(Pozn. učiteľ má možnosť použiť svoj preukaz v MHD a SAD ako dopravnú kartu.) 

Cena duplikátu preukazu učiteľa ITIC 

(v prípade straty, poškodenia, krádeže alebo neoprávnenej reklamácie; 

duplikát obsahuje aj známku ITIC, ak bola zakúpená na pôvodnom preukaze) 

 
6,00 € 

Za administratívnu prácu spojenú s vydávaním preukazov žiaka a učiteľa zostáva časť poplatku zo známky škole 

 

 

Obnova preukazu vždy na začiatku školského roka 
Elektronické predĺženie platnosti preukazu prostredníctvom terminálu* 

(platnosť čipu na zľavy v doprave – MHD, SAD, železnice – elektronické predĺženie platnosti preukazu nahrádza potrebu 

vydávania papierových potvrdení žiakom na začiatku každého školského roka) 

Ročný poplatok za spracovanie a aktualizáciu dát v termináloch, na ktorých si žiaci školy budú môcť 

elektronicky predĺžiť platnosť preukazov (terminály budú umiestnené v mestách kde sa školy 

s preukazmi nachádzajú, resp. budú školám zapožičané na obdobie 1 – 2 dní na začiatku každého 

školského roka)  

150,00 € 

Škola si môže zakúpiť terminál a umožniť svojim žiakom elektronicky si predlžovať platnosť preukazu priamo v škole, v priebehu roka si 
kontrolovať aktiváciu a správnu platnosť dopravných aplikácií a operatívne tak riešiť mimoriadne udalosti čipu preukazu. 

Predĺženie platnosti licencie nalepením známky ISIC alebo ITIC na zadnú stranu  
(vizuálna medzinárodná platnosť preukazu na zľavy v kultúre, športe, obchodoch, na cestovanie, poistenie,... ) 

Známka ISIC/EURO<26 na každý ďalší školský rok 10,00 €/preukaz 

Známka ITIC na každý ďalší kalendárny rok 7,00 €/preukaz 

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH 

Platnosť od: 01.02.2011 

 

 
* Pozn.: Terminál je špecializované zariadenie od spoločnosti EMtest-SK určené prioritne na elektronické predĺženie platnosti 

preukazov školy pre potrebu zliav v doprave (MHD, SAD, železnice) v Slovenskej republike. 


