
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV UKF O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI  

PREUKAZU ŠTUDENTA ISIC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 
 

Ak ste si zatiaľ nezakúpili známku ISIC 09/2022, Váš preukaz denného študenta ISIC platí už len do 30.9.2021. 

Známku ISIC 09/2022 si zakúpte priamo tu: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/ 

 

Už zrealizovaním objednávky a úhrady za ISIC známku, bude platnosť Vášho preukazu v systéme predĺžená do 

30.9.2022. Všetky elektronicky kontrolované zľavy budú pre Vás ihneď dostupné (napr. paušál Go Yoxo v Orangei). 

Zakúpenie ISIC známky je potrebné stihnúť do 30.9.2021 – aby Vám platnosť preukazu bez prerušenia nadväzovala 

a vyhli ste sa komplikáciám pri uplatňovaní zliav.  

 
Pri objednávke si môžete zvoliť doručenie KURIÉROM – v tom prípade Vám ISIC známku spolu s kupónovou knižkou 

zašleme na Vami zadanú adresu.  

 

Alebo si môžete zvoliť VYZDVIHNUTIE U BRIGÁDNIKA* – v tom prípade si môžete ISIC známku aj s kupónovou knižkou 

prevziať u ISIC brigádnikov, ktorí budú vo vestibule Hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku 1 v týchto termínoch: 
 

Dátum Čas 

20.9.2021 (pon) 11:00-12:30, 14:30-16:00 

21.9.2021 (ut) 11:00-15:00 

22.9.2021 (str) 9:00-13:00 

23.9.2021 (štv) 9:00-13:00 

24.9.2021 (pia) 12:00-15:00 

27.9.2021 (pon) 11:00-12:30 

28.9.2021 (ut) 11:00-13:00 

29.9.2021 (str) 11:00-13:00 

30.9.2021 (štv) 9:00-11:00 

4.10.2021 (pon) 11:00-12:30 

6.10.2021 (str) 11:00-13:00 

12.10.2021 (ut) 13:00-15:00 

14.10.2021 (štv) 11:00-13:00 
 

*zvoliť VYZDVIHNUTIE U BRIGÁDNIKA bude na www.objednaj-preukaz.sk možné len do 1.10.2021; po tomto termíne bude možné 

ISIC známku objednať len s možnosťou doručenia KURIÉROM 

 

Bez novej známky ISIC 09/2022 bude váš preukaz vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov a 

nebudete môcť využívať vaše vysokoškolské ISIC zľavy a výhody. 

 

Všetky kupóny z kupónovej knižky, aj ďalšie kupóny sú dostupné v ISIC aplikácii (iOS, Android) – viac informácií na: 

https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/ 

 

Ďalšie informácie o ISIC preukazoch na UKF nájdete na webe UKF: https://www.ukf.sk/preukazy/preukaz-studenta 

 

Študenti, ktorí si na jar 2021 objednali známku NO ISIC 09/2022, si ju tiež môžu vyzdvihnúť u brigádnikov (brigádnici 

majú k dispozícii zoznam študentov, ktorí si NO ISIC známku objednali). 
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