
PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26  
 

www.studentskypreukaz.sk 

Vážení rodičia, 

 

Váš syn/dcéra je držiteľom medzinárodného 

stredoškolského študentského Preukazu žiaka 

ISIC/EURO<26.  

 

Tento preukaz v sebe kombinuje viacero funkcií a možností 

využitia, na ktoré by inak bolo potrebných niekoľko 

samostatných preukazov.  Študenti ho používajú v škole 

(dochádzka, strava), v doprave (MHD, SAD, železnice), 

v obchodoch (oblečenie, elektronika, kozmetika, 

papiernictva a školské potreby, kníhkupectvá,...), na športoviská (lyžiarske strediská, kúpaliská, plavárne, 

fitcentrá, hokejové zápasy,...), na jedlo a nápoje (rýchle občerstvenie, bagetérie, reštaurácie, kaviarne...), 

na kultúru (kiná, divadlá, múzeá,...), na služby (kopírovanie, mobilný operátor,...) atď.   

 

Pre plnohodnotné využívanie všetkých zliav doma a v zahraničí je nevyhnutné mať na preukaze 

nalepenú striebornú známku ISIC s platnosťou 09/2016.  

 

Podľa našich záznamov túto známku Vaša dcéra/syn na 

preukaze zatiaľ nemá a tak prichádza o možnosť denne šetriť. 

 

 

Pre Vašu predstavu uvádzame príklad toho, kde a koľko je možné vďaka preukazu s platnou známkou ušetriť: 

Partner Nákupov 1 ušetrenie 
za rok sa spolu 

ušetrí 

Paušály Orange Delfín 15 €, Delfín 20 € (50 alebo 100 minút do všetkých 
sietí, Nekonečné SMS a MMS do všetkých sietí v SR zdarma, Internet 500 
MB alebo 1.000 MB a ďalšie výhody) –s preukazom sa mesačne ušetrí 5€ 12-krát za rok           5,00 €       60,00 €  

Nákup kníh  (Martinus, Panta Rhei, Marsab, Sp. Sv. Vojtecha, ...) 2-krát za rok           2,00 €       4,00 €  

Nákup oblečenia  
(Reserved, Cropp Town, House, Ozeta, Bepon, Sportisimo, Justplay...) 2-krát za rok           5,00 €       10,00 €  

Kino 5-krát za rok           1,00 €         5,00 €  

McDonald's zvýhodnené Študentské menu za 2,99€ 1-krát za mesiac           1,10 €       13,20 €  

Pizza, bageta (Krotuchem, Subway, Pizza expres Michaelo...) 2-krát za mesiac           1,00 €       24,00 €  

Ski pas na lyžovačku  5 skipassov           2,00 €       10,00 €  

Kúpalisko/Wellness  (napr. Triton , Mestská plaváreň Košice a iné) 5 lístkov           1,00 €         5,00 €  

Nákup školských potrieb (Ševt, FaxCopy) 4-krát za rok           1,35 €         5,40 €  

50% zľava na IC vlaky RegioJet ( napr. cesta do Bratislavy a späť)  2-krát za rok           9,00 €       18,00 € 

Lístok na hokej  HC Košice 4-krát za rok           1,00 €         4,00 €  

  

za rok:  158,60 € 

 

Známku ISIC 09/2016 získate priamo na škole za poplatok 10 €. Na preukaz bude známka nalepená 

hneď po úhrade poplatku na sekretariáte školy. Od toho momentu bude môcť Vaše dieťa naplno 

využívať všetky výhody medzinárodného Preukazu žiaka ISIC/EURO<26. 

Kúpou známky umožnite Vášmu dieťaťu naučiť sa hospodáriť a tým šetriť Vaše peniaze. 

 

Prípadné otázky k preukazu adresujte na: Mgr. Jozef Škvarek, jskvarek@cmsyts.sk, 0908 964 055 

http://www.studentskypreukaz.sk/
mailto:jskvarek@cmsyts.sk

