
DRŽITELIA ISIC KARTY - POZOR 

OD 1. 6. 2019  sa predĺžuje platnosť dopravného čipu na nový školský rok  
(vrátane prázdnin,   t. j. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020)  

Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU 
(uvedené na preukaze) a zabezpečte si študentské zľavy v MHD, SAD a v štátnych vlakoch  

                   Príklad: 

 
 
 
 
 
 

 
TC Novakova 4851234567 

(meno uvádzaj bez mäkčeňov, dĺžňov) 
 

V priebehu chvíľky  príde spätná SMS potvrdzujúca úhradu 3€, súčasťou ktorej bude aj informácia o tom, že 
si preukaz môžete priložiť k terminálu na svojej škole. Terminál sa nachádza v riaditeľni školy. 
Ohľadom otázok na zľavy v doprave volate na 0905 384 092  v čase od 09.00 do 16.00., pošlite mail na 
preukazziaka@transdata.sk  alebo pozrite www.transcard.sk 

Možnosť predlženia zľavy na dopravu je aj prostredníctvom aplikácie UBIAN (viď priložený 
postup). 

Nové známky ISIC 09/2020 za 10€ na komerčné študentské zľavy si môžete zakúpiť  od 10. 
júna 2019 u RNDr. Zuzany Nagyovej. Zabezpečte si platnosť preukazu na zľavy v kinách,            v 
Orange, v pizzeriách a bagetériách, v McDonalds, v Subway, v Reserved, Cropp, House, Sportisimo, 
Justplay, na Hej.sk, v Alze, v Martinuse a Panta Rhei, v Ševte a FaxCopy,           v Curaprox, na kúpaliskách, 
vo fitkách, v autoškolách, pri kúpe softveru, v Regiojete... a tiež na poistenie v Unione a v zahraničí napr. 
v múzeách a všade tam, kde sú študentské vstupy lacnejšie. 
Žiaci, ktorí ešte nemajú ISIC preukaz, si oň môžu požiadať u RNDr. Zuzany Nagyovej                          
do 28. júna 2019.  Cena noévho preukazu je 20€. 
 
Predĺženie ISIC preukazu počas prázdnin je možné po zaslaní aktivizujúcej SMS priložením ISIC 
preukazu k verejne prístupným terminálom Dopravného podniku v Košiciach na Rooseveltovej 3 alebo 
Bardejovskej 6, ako aj na železničnej stanici. 

V prípade straty/poškodenia preukazu počas prázdnin je možné objednať duplikát na adrese   

https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat 

Preukaz Vám bude doručený domov.   
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