
    Gymnázium Janka Jesenského  
 Radlinského 665/2,  957 01  Bánovce nad Bebravou  

Preukazy ISIC na nový školský rok 
 
Pre žiakov, ktorí už preukaz majú, platí nasledovný postup: 

1) Od 1. 6. 2021 je možné objednávať si známku na predĺženie platnosti (netreba 
vybavovať nový preukaz) -> predĺženie platnosti trvá do 30. 9. 2022 

2) Známka stojí 10 €. Platbu treba realizovať cez stránku www.isic.sk/platbaskoly, kde si 
zo zoznamu vyberiete našu školu (je takmer na konci zoznamu), zadáte svoje údaje 
a podľa inštrukcií zrealizujete platbu. 

3) Následne Vám bude známka doručená do školy a cez správu Edupage dostanete 
informáciu, kedy a u koho si môžete známku vyzdvihnúť. 
 

Ak máte záujem využívať ISIC po predĺžení platnosti aj v doprave: 
1) Pošlite SMS správu na číslo 8844 v tvare TC medzera priezvisko medzera číslo čipu 

(priezvisko podľa preukazu bez diakritiky); napr. TC Mrkvicka 1042019005. 
2) Cena potvrdzujúcej SMS je 3 €, všetky ostatné SMS sú bezplatné. 
3) Po prijatí potvrdzujúcej SMS príďte do kancelárie za PaedDr. Zajacom, ktorý kartu na 

dopravu aktivuje priložením k terminálu. 

 
Pre žiakov školy, ktorí preukaz ešte nemajú, platí nasledovný postup: 

1) Od 1. 6. 2021 je možné objednávať si preukaz s platnosťou do 30. 9. 2022. Nie je 
potrebné vyplniť žiadnu žiadosť/prihlášku. 

2) Nový preukaz stojí 20 €. Platbu treba realizovať cez stránku www.isic.sk/platbaskoly, 
kde si zo zoznamu vyberiete našu školu (je takmer na konci zoznamu), zadáte svoje 
údaje a podľa inštrukcií zrealizujete platbu. 

3) Následne Vám bude preukaz doručený do školy a cez správu Edupage dostanete 
informáciu, kedy a u koho si ho môžete vyzdvihnúť. 

4) Do preukazu si žiak sám nalepí svoju fotografiu (bez fotografie je preukaz neplatný). 
5) Nový preukaz je pripravený aj pre použitie v doprave, nie je potrebné zasielať 

aktivačnú SMS ako pri predlžovaní platnosti. 

 
Pre žiakov, ktorí nastupujú do prímy/1. ročníka v septembri 2021: 

Kontaktujte predtým, než zaplatíte poplatok za vydanie preukazu, PaedDr. Zajaca na 
tel. čísle 0901 918 463. 

 
 
Nové preukazy sa takýmto spôsobom vybavujú priebežne počas celého školského roka, sú 
doručované na adresu školy. 
 
Predlžovanie platnosti už vydaného preukazu sa taktiež dá realizovať počas celého roka. Do 
31. 10. 2021 príde predlžovacia známka na adresu školy. Od 1. 11. 2021 však bude treba 
počítať s tým, že predlžovacia známka nepríde na adresu školy, ale na adresu žiaka 
kuriérom a s tým je spojený aj poplatok za doručenie kuriérskou službou. 
 
V prípade straty preukazu, či problémov s platbou za preukaz/jeho predĺženie, kontaktujte 
PaedDr. Zajaca osobne v kancelárii zástupcov riaditeľky v čase veľkej prestávky, alebo 
prostredníctvom správy Edupage. 


