
Cena vyhotovenia karty ISIC/ITIC 

Karta / úkon pri administrácii EUR 
ISIC karta (denný študenti) 27 
ITIC karta (vysokoškolský učitelia VŠBM V Košiciach) 27 
prolongácia karty (ISIC, ITIC), (už obsahuje členský poplatok CKM SYTS 
na 1 akademický rok + evidencia údajov v systéme TransCard) 17 
vydanie duplikátu karty (v aktuálnom akademickom roku) 10 
 

Ceny kariet a poplatkov odzrkadľujú náklady spojené s vyhotovením kariet a prevádzkou potrebných 
systémov.  

Cena novej karty zahŕňa : cena plastového média, obojstranná potlač karty, inicializácia čipu, prvotná 
aktivácia karty, evidencia údajov v medzinárodnom systéme TransCard, ročný členský poplatok 
(licencia ISIC), doprava, náklady na administráciu úkonov a prevádzku systémov. 

Cena prolongovanej karty zahŕňa : evidencia údajov v medzinárodnom systéme TransCard, ročný 
členský poplatok (licencia ISIC), náklady na administráciu úkonov a prevádzku systémov. 

Cena duplikátu karty zahŕňa : cena plastového média, obojstranná potlač karty, inicializácia čipu, 
prvotná aktivácia karty, doprava, náklady na administráciu úkonov a prevádzku systémov. 

 

 
 
Výňatok z licenčných podmienok zahrnutých v zmluvách medzi VŠBM v Košiciach a združením 
CKM SYTS : 
 
Preukaz študenta ISIC je identifikačným preukazom študenta VSBM a súčasne je aj medzinárodným študentským 
preukazom ISIC. Preukaz študenta ISIC je multifunkčný čipový preukaz s logom VSBM. Preukaz študenta ISIC 
môže byť vydaný len Oprávnenej osobe. Tento Preukaz študenta ISIC je platný vždy najskôr od prvého dňa 
Akademického roka do 30. septembra najbližšie nasledujúceho kalendárneho roka. Prvý deň platnosti Preukazu 
študenta ISIC je možné určiť na ktorýkoľvek kalendárny deň, ktorý však nesmie predchádzať prvému dňu 
Akademického roka. Akademický rok je obdobie, ktoré začína 1.septembra bežného roka a skončí sa 31.augusta 
nasledujúceho roka. Platnosť Preukazu študenta ISIC možno opakovane predĺžiť, pričom posledným dňom 
platnosti, i platnosti predĺženej, je vždy 30.september kalendárneho roka. Tento Preukaz študenta ISIC je zároveň 
členským preukazom CKM SYTS. 
 
Oprávnená osoba  je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok veku a súčasne v deň podania žiadosti o vydanie 
Preukazu študenta ISIC je študentom dennej formy štúdia alebo doktorandom VSBM  v dennej forme štúdia. 
 
Členský poplatok je poplatok zaplatený fyzickou osobou, na základe ktorého sa fyzická osoba stáva členom CKM 
SYTS. Členský poplatok je fyzická osoba povinná zaplatiť na základe stanov CKM SYTS, pričom po jeho úhrade 
jej bude alebo bol vydaný Preukaz študenta ISIC alebo Prolongačná známka ISIC. 

Prolongačná známka ISIC je známka s označením mesiaca a roka, ktorou sa predlžuje platnosť Preukazu 
študenta ISIC pre účely medzinárodného identifikačného preukazu ISIC a súčasne pre účely preukazu študenta 
VSBM na obdobie, ktorého koniec platnosti je uvedený na prolongačnej známke. 

V cene novej karty a prolongácie je zahrnutý aj ročný poplatok za evidenciu údajov v medzinárodnom systéme 
TransCard. 


