NEZABUDNI SI PREDĹŽIŤ PLATNOSŤ
SVOJHO ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU
Aktivuj si dopravu na Tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO 26
Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2019, to znamená,
že od 1.7.2019 Ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.
Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane
letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich
krokov:
1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare:
TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez diakritiky – dĺžňov, mäkčeňov) medzera číslo čipu

príklad: TC Sikovna 4747724845
2. Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: Orange,
Slovak Telekom (T-mobile), O2, 4ka, Tesco Mobile, Juro .......
3. V priebehu chvíľky Ti príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3,00 €.
Ostatné SMS-ky sú bezplatné.
4. Po úspešnej platbe dostaneš túto SMS s pokynom:
„PRE PREDĹŽENIE DOPRAVNEJ APLIKÁCIE DO 30.6.2020 PRILOŽ KARTU
K TERMINÁLU NA OSOBNEJ EVIDENCII ŽIAKOV – p. HAFNEROVÁ“
Teraz si choď priložiť kartu k školskému terminálu na osobnú evidenciu žiakov.
Terminál Ti predĺži platnosť čipu preukazu pre dopravu.
5. Po priložení karty k školskému terminálu Ti príde potvrdzujúca SMS o úspešnom
predĺžení platnosti čipu a Tvoj preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2020
alebo 31.8.2020.
PLATNOSŤ ZĽAVY V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020:
- žiaci končiacich ročníkov majú nastavenú platnosť: 1.6.2019 – 30.6.2020
- žiaci pokračujúcich ročníkov majú nastavenú platnosť: 1.6.2019 – 31.8.2020
PLATNOSŤ ZĽAVY V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020:
- je nastavená pre všetkých žiakov v rozsahu 1.6.2019 – 30.6.2020

Myslíte si, že pre predĺženie platnosti preukazu v doprave Vám stačí poslať 3
eurovú SMS? Nie je to celkom tak.
Pozrime sa na to, prečo je dôležité mať na preukaze ISIC/EURO<26 vždy
aktuálnu známku.
1. Preukaz ISIC/EURO<26 je medzinárodný preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu
majú nárok na množstvo výhod.
Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. To znamená, že Preukaz
ISIC/EURO<26 potvrdzuje status denného študenta len vtedy, ak má platnú známku alebo vytlačenú aktuálnu
platnosť.
2. Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predĺženie platnosti Preukazu ISIC/EURO<26, ale len predĺženie možnosti
používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata .
(nie sú to všetci dopravcovia v SR).
3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti
preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach.
Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predĺženú platnosť preukazu
vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).
4. Pre použitie Preukazu ISIC/EURO<26 na uplatnenie zľavy v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a
medzimestské autobusové spojenia v Českej republike), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (so známkou),
keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.
Známku ISIC 09/2020,
ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, si môžete už
od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

