
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU 

ŠTUDENTA ISIC PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 
 

• váš preukaz denného študenta ISIC platí už len do 30.9.2019 

• po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky 

• váš preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2020 

 

Predlžovanie platnosti preukazu bude počas zápisov pre akademický rok 

2019/2020 realizované na stánkoch ISIC  
(Hlavná budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1 alebo Pedagogická fakulta, Drážovská cesta 4)  

od 2.9.2019 do 30.9.2019 (presné časy nižšie). 
 

Aby ste mohli využívať váš študentský preukaz ISIC a vysokoškolské výhody s ním spojené, je nutné 

predĺžiť si jeho platnosť známkou ISIC 09/2020: 

      

Bez novej známky ISIC 09/2020 bude váš preukaz vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC 

preukazov a nebudete môcť využívať vaše vysokoškolské ISIC zľavy a výhody. 

 

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI VÁŠHO ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU  

ZNÁMKOU ISIC 09/2020 

1. zrealizujte úhradu za ISIC známku tu: http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/  

a. ak vyberiete možnosť doručenia „vyzdvihnutie u brigádnika počas septembra 2019“, známka Vás 

bude čakať v ISIC stánku na UKF 

b. ak si vyberiete možnosť doručenia „kuriérom v rámci SR“, známku Vám zašleme kuriérom na 

Vami uvedenú adresu 

2. zistite si, v ktorý deň prebieha váš zápis do nového akademického roku a absolvujte ho 

3. s potvrdením o zápise do vyššieho ročníka a potvrdením o úspešne zrealizovanej objednávke 

(dostanete mailom) sa dostavte do ISIC stánku 

4. na zadnú stranu preukazu ISIC dostanete novú známku ISIC 09/2020 a kupónovú knižku 

5. aktivujte si váš preukaz ISIC na vysokoškolskom termináli 

 

Dôležité: pri obnove licencie ISIC máte ako vysokoškolský študent nárok na získanie ISIC informačného 

sprievodcu.  Tento obsahuje 70 exkluzívnych študentských kupónov (zľavy na cestovanie, jedlo, knihy, 

zábavu…). Preto si po obdržaní novej známky ISIC 09/2020 neváhajte kupónovú knižku vypýtať, ak by Vám 

ju brigádnik zabudol odovzdať. Kupónovú knižku si môžete pozrieť tu: https://isic.sk/3d-flip-book/kuponova-

knizka-isic-2019/. Ďalšie kupóny dostupné v ISIC aplikácii (iOs, Android) – viac informácií na 

https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/. Ďalšie informácie o ISIC preukazoch na webe UKF: 

https://www.ukf.sk/preukazy/preukaz-studenta.  

 

Študenti, ktorí si v júni 2019 objednali známku NO ISIC 09/2020, si ju tiež môžu vyzdvihnúť 

u brigádnikov (po absolvovaní zápisu a preukázaní sa potvrdením o zápise). 

http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/
https://isic.sk/3d-flip-book/kuponova-knizka-isic-2019/
https://isic.sk/3d-flip-book/kuponova-knizka-isic-2019/
https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/
https://www.ukf.sk/preukazy/preukaz-studenta


 

Rozpis časov – kedy bude možné vyzdvihnúť si známku 09/2020: 
 

 

Hlavná budova UKF, Tr. A. Hlinku 1 

Dátum Čas 

3.9.2019 9:00-14:00 

4.9.2019 9:00-14:00 

5.9.2019 10:00-14:00 

9.9.2019 10:00-14:00 

10.9.2019 8:00-14:00 

11.9.2019 10:00-15:00 

12.9.2019 8:00-14:00 

13.9.2019 9:00-14:00 

16.9.2019 9:00-14:00 

17.9.2019 10:00-14:00 

18.9.2019 10:00-14:00 

19.9.2019 10:00-14:00 

24.9.2019 10:30-12:30 

25.9.2019 11:00-13:00 

26.9.2019 11:00-13:00 

30.9.2019 13:00-15:00 
 

 

 

Pedagogická fakulta, Drážovská cesta 4 

Dátum Čas 

2.9.2019 9:00-11:00 

3.9.2019 9:00-13:00 

4.9.2019 9:00-15:30 

5.9.2019 9:00-15:00 

9.9.2019 11:00-13:00 

10.9.2019 8:30-15:30 

11.9.2019 8:30-10:30 

12.9.2019 9:00-11:00 

13.9.2019 9:00-11:00 

16.9.2019 9:00-11:00 

17.9.2019 9:00-14:30 

18.9.2019 9:00-11:00 

19.9.2019 9:00-11:00 

23.9.2019 10:00-12:30 
 


