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Vážení rodičia, 

 

v súvislosti s prijatím Vášho dieťaťa na našu školu nám 

dovoľte osloviť Vás z dôvodu prípravy a vyhotovenia školskej 

identifikačnej karty pre školský rok 2018/2019. 

 

Naša škola v spolupráci so Združením CKM SYTS 

a spoločnosťou TransData, s. r. o. a ďalšími viac ako 470 

strednými školami na Slovensku vydáva študentom čipové 

Karty študenta ISIC/EURO<26. Karta má dvojitú 

využiteľnú funkcionalitu: ISIC (Medzinárodný preukaz 

študenta) a EURO<26 (Európska karta mládeže do 26 rokov). 

 

Preukaz je základným povinným identifikačným dokladom o tom, že Vaše dieťa je študentom našej školy a 

využíva ho: 

 

A) v internom prostredí školy  

 školský informačný systém (elektronická triedna kniha a elektronická žiacka knižka) a stravovací 

systém (verifikácia výdaja stravy, registrácia odobratých jedál), 

 internátny informačný systém (elektronická triedna kniha – dochádzka); systémy a využitie 

preukazov na škole sa môžu postupne dopĺňať, 

 

a súčasne ho môže využívať: 

 

B) v externom prostredí školy 

 na viac ako 150 000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných 

preukazov ISIC a EURO<26 (databázu zliav nájdete na www.studentskypreukaz.sk) 

 ako dopravnú kartu na MHD, SAD na žiacke cestovné a bezplatnú prepravu  v Železničnej 

spoločnosti Slovensko. Viac informácií na www.preukazziaka.sk 

  

Aby Vaše dieťa mohlo preukaz dostať hneď na začiatku školského roka, je potrebné, aby ste pri zápise alebo 

najneskôr do 29.6.2018 priniesli: 

 

 vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je 

potrebné podpísať obe strany žiadateľom – študentom aj rodičom), 

 20,- EUR; Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 a poplatok za výrobu čipovej karty 

a za jeho použitie u dopravcov na školský rok 2018/2019, 

 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na kartu. 

 

O možnostiach a výhodách použitia medzinárodnej študentskej identifikačnej karty ISIC/EURO<26 sa môžete 

informovať aj na FB stránke – „Stredoškolský preukaz ISIC/EURO<26 – preukaz pre Vaše dieťa“.   

 

Prešov 25. 4. 2018 

 

 

         Ing. Slavomír Kožár, MBA 

            riaditeľ školy 

http://www.studentskypreukaz.sk/
http://www.preukazziaka.sk/

