
Univerzitný preukaz ISIC 
 
 
 
Univerzitný preukaz ISIC je: 
 

1) identifikačným preukazom = nahrádza papierový preukaz školy:  
- na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia študenta a slúţi na identifikáciu 

študenta na UNI/VŠ a mimo UNI/VŠ 
 
 
2) preukážkou na MHD, SAD a ZSSK = náhradza tri samostané preukazy, na základe 

ktorých má študent nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na ZSSK:  
- na začiatku semestra nie sú potrebné ţiadne papierové potvrdenia o návšteve školy na vybavenie 

preukazov v doprave 
- vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí študentovi jediný preukaz, ktorý môţe pouţívať na 

všetky tri druhy dopravy 
 

 
Pouţitie preukazu:  

 v MHD - je potrebné dať si preukaz „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste 
MHD. Na preukaz sa dá nahrať predplatný cestovný lístok, prípadne sa preukaz dá 
vyuţívať na študentskú zľavu na jednorazové cestovné, 
 

 v SAD - je potrebné dať si preukaz „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste 
SAD. Na preukaz sa následne dá nahrať kredit a pouţívať ho ako elektronickú peňaţenku 
na zľavnené cestovné. V jednom preukaze môţe byť nahratý kredit len jednej SADky. Ak 
študent cestuje dvoma, prípadne viacerými SADkami, je dobré nahrať si kredit v tej 
SADke, ktorou cestuje najviac. Na tej SADke potom preukaz vyuţíva ako elektronickú 
peňaţenku. Na ostatných SADkách je na preukaz poskytovaná študentská zľava a za 
lístok sa platí v hotovosti priamo vodičovi, 

 
 na ŢELEZNICI - po preukázaní sa preukazom má študent nárok na zľavnený cestovný 

lístok na ktorúkoľvek trasu v rámci celého Slovenska. Stačí keď sa pri kúpe lístka 
preukáţe svojím Univerzitným preukazom ISIC a v pokladni mu vydajú zľavnený lístok. 
Kontrolu platnosti preukazu vykonáva spoločne s kontrolou lístka revízor vo vlaku. 

 
 Pre študentov 1.,2. a 4, ročníka UNI/VŠ je zľava v rámci dopravy platná od 1.9. do 30.9 ( 

viď jednotlivé tarifné podmienky prepravcov) 
 

 Študenti, ktorí končia 1. a 2.stupeň študijného program UNI/VŠ majú nárok na zľavu do 
termínu ukončenia štúdia (termínom ukončenia štúdia je väčšinou štátna záverečná 
skúška). Pokiaľ po ukončení 1.stupňa študijného program, bude študent pokračovať v 
štúdiu aj na 2.stupni, nárok na zľavu má aţ po zápise na 2.stupeň študijného program v 
novom akademickom roku. 

 
 V prípade udalostnej operácie (udalostnou operáciou je strata, krádeţ, poškodenie 

preukazu študenta, a pod.) je potrebné preukaz zablokovať a to tak, ţe túto skutočnosť 
je študent povinný oznámiť v mieste vydania preukazu. Preukaz je tak automaticky 
zablokovaný a študentovi je vydaný duplikát. Všetky dáta na duplikáte budú identické so 
strateným preukazom a v prípade, ak pouţíval elektronickú peňaţenku a mal nabitý 

kredit, je moţné si ho previesť na nový preukaz 
  Pre viac informácií o aplikáciách Univerzitného preukazu ISIC píšte na: 

preukazsudenta@emtest-sk.sk 
 

 



3) medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC  
 

- Dizajn Univerzitného preukazu ISIC 
a známka ISIC na aktuálny 
akademický rok tvorí licenciu ISIC 
(international student identity 
card). Tá zabezpečuje, ţe drţiteľ 
preukazu je všade na svete 
povaţovaný za študenta denného 
štúdia a vďaka tomu má k 
dispozíciii viac ako 40.000 zliav a 
výhod na Slovensku a takmer 100 
000 vo svete. Miesta, kde sa dá 
preukaz   vyuţiť, sú zvyčajne 
označené nálepkou s logom ISIC  

 
 
 
 
            Zoznam zliav na Slovensku 
            http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6  
            Zoznam zliav na licenciu ISIC vo svete:  
            http://www.isic.org/student-discounts/discounts-worldwide.aspx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky  
- vďaka čipu vloţenému v preukaze je moţné vyuţívať ho aj ako stravovací preukaz. Podmienkou 

je, ţe má UNI/VŠ zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je moţné pouţiť čipové preukazy 
  
5) elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia  
- preukaz je moţné pouţiť aj ako vstupenku na niektoré kultúrne, spoločenské alebo športové 

podujatia zakúpené prostredníctvom www.goticket.sk Ticketportál. Pri rezervácii cez Ticketprotál 
stačí zadať číslo čipu a pri vstupe na podujatie potom stačí priloţiť preukaz k turniketu. Na 
niektoré podujatia predávané cez Ticketportál je moţné vyuţiť zľavy na licenciu ISIC (letné 
festivaly, divadlá,...) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6
http://www.isic.org/student-discounts/discounts-worldwide.aspx


6) elektronickou peňaženkou vo FAXCOPY vrátane 10% zľavy na kopírovacie a 
reprografické služby s licenciou ISIC 

 
7) preukazom pre vedecké a akademické knižnice  
– preukaz slúţi aj ako identifikačný preukaz čitateľa. V kniţniciach tak nie je potrebné platiť 

poplatok za vydanie preukazu, ale  len čitateľský poplatok 
 
8) platný vždy na jeden školský rok a jeho platnosť sa na ďaľší školský rok aktualizuje  

prostredníctvom univerzitného terminálu 
 

a) známkou ISIC = vizuálna platnosť preukazu  
      - na UNI/VŠ sa známkou ISIC predlžuje platnosť licencie ISIC (40.000 zliav), známku je  
      najlepšie si zakúpiť priamo na UNI/VŠ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
b) priložením preukazu k terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloţeného v 
preukaze. Na to, aby sa  Univerzitný preukaz ISIC dal pouţívať na zľavy v doprave (MHD, SAD a 
ţeleznice), je potrebné pri zápise v novom akademickom roku aktualizovať údaje v čipe priloţením k 
univerzitnému  terminálu. Preukaz sa priloţí k terminálu a do 5  sekúnd sú údaje aktualizované. 
Terminál sa nachádza priamo na UNI/VŠ.   

 
 

 
 

 


