
  

 

Milá študentka, milý študent! 

 
Vitaj v akademickom roku 2020/2021.  
Ako  študent/ka denného vysokoškolského štúdia máš možnosť využívať rôzne zľavy 
a výhody dostupné pre denných študentov – a to bez obmedzenia veku. 
 
Tieto zľavy a výhody Ti prináša ISIC – Medzinárodný identifikačný preukaz študenta. 
 

 
 
Na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave máš niekoľko 
možností ako preukaz ISIC môžeš získať. 
 

1. Objednať si preukaz ISIC priamo na škole 
V tomto prípade dostaneš čipový preukaz ISIC, pričom vďaka čipu v preukaze ho 
budeš môcť použiť ako identifikačný preukaz a prístupovú kartu v rámci školy, aj 
ako dopravnú kartu na cestovanie vo verejnej doprave (zľavy v doprave sú štátom 
garantované a sú dostupné len pre denných študentov vo veku do 26 rokov). 
Samozrejme, získaš aj všetky ISIC zľavy a výhody (tie sú bez obmedzenia veku).  
Takýto preukaz stojí 22€ a jeho platnosť si potom každoročne obnovíš známkou 
ISIC, ktorú si nalepíš na preukaz. Ak máš záujem o túto verziu preukazu ISIC, viac 
informácií, ako postupovať, nájdeš na webe školy. 

 
 ALEBO 
 

2. Objednať si nečipový preukaz ISIC cez www.objednaj-preukaz.sk 
Ak nepotrebuješ preukaz používať ako dopravnú kartu, nemusíš si kupovať 
preukaz s čipom (škola Ti vydá inú prístupovú kartu). Takže môžeš si zvoliť 
nečipový preukaz ISIC, ktorý stojí 10€ plus poplatok za kuriéra 3€, spolu teda 13€. 
Jeho platnosť sa v ďalších rokoch neobnovuje známkou, ale každoročne si zakúpiš 
nový preukaz ISIC. Rovnako aj s týmto preukazom máš dostupné všetky ISIC zľavy 
a výhody (bez obmedzenia veku). Ak máš záujem o túto verziu preukazu ISIC, 
môžeš si ju priamo objednať TU. 
 
ALEBO 

http://www.vsemvs.sk/Studium/StudentskePreukazy
http://www.objednaj-preukaz.sk/
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/isic-klasik/


  

 
 

3. Objednať si virtuálny preukaz ISIC cez www.objednaj-preukaz.sk 
Ak nepotrebuješ preukaz používať ako dopravnú kartu, a dokonca nepotrebuješ 
preukaz ani v plastovej forme – ale stačí Ti preukaz ISIC vo virtuálnej verzii, tzn. 
ako preukaz v mobile, ktorý si zobrazíš cez ISIC aplikáciu (dostupná pre iOS aj 
Android), môžeš si zvoliť ekologickú verziu preukazu ISIC v mobile. Tento preukaz 
stojí 10€ všetko potrebné dostaneš e-mailom. Šetríš teda poplatok za doručenie aj 
životné prostredie. Samozrejme, rovnako aj s týmto preukazom máš dostupné 
všetky ISIC zľavy a výhody (bez obmedzenia veku). Ak máš záujem o túto verziu 
preukazu ISIC, môžeš si ju priamo objednať TU. 

 

 
 
To najhlavnejšie, čo Ti preukaz ISIC prináša: 

 vďaka preukazu môžeš využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku 
a vo svete, napríklad v kine, v potravinách, v e-shopoch, pri nákupoch oblečenia, 
školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní - viac 
sa dozvieš na www.isic.sk 
 

 vďaka preukazu dostaneš na začiatku akademického roka ISIC kupónovú knižku, 
ktorá obsahuje 60 EXTRA zľavových kupónov navyše k bežným ISIC zľavám (tieto 
kupóny máš dostupné aj vo svojom konte v ISIC aplikácii) – platia od 1.9. do 17.11. 
 

 vďaka preukazu si môžeš uplatniť nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom 
mobilných dát - viac sa dozvieš na www.isicpausal.sk 

 
 uplatniť si nárok na výhodné celoročné cestovné poistenie - viac sa dozvieš na 

http://isic.sk/poistenie-istotka 
 

 vďaka preukazu využívať zľavnené cestovné v rámci dopravných prostriedkov 
Bratislavskej integrovanej dopravy, a to cez aplikáciu IDS BK (postačuje aj virtuálny 
preukaz v mobile, pri veku do 26 rokov) – viac sa dozvieš na 
https://isic.sk/cestujsappkou/  

 
 vďaka preukazu využívať využiť aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy 

v Čechách (postačuje aj virtuálny preukaz v mobile, pri veku do 26 rokov) – viac sa 
dozvieš na www.isic.cz  
 

 a ešte oveľa oveľa oveľa viac  

https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/preukaz-isic-v-mobile/
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/preukaz-isic-v-mobile/
http://www.isic.sk/
http://www.isicpausal.sk/
http://isic.sk/poistenie-istotka
https://isic.sk/cestujsappkou/
http://www.isic.cz/

