
PREUKAZ UČITEĽA 

     

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC 

je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom 
medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 
preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a 
univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú. 

Kto má naň nárok 

Preukaz ITIC je možné vystaviť iba učiteľom: 

a. zamestnaným na hlavný pracovný pomer v príslušnom akademickom roku vo vzdelávacích 
inštitúciách MŠ SR (minimálny rozsah pracovného úväzku je 18 hodín týždenne) 

b. zamestnaným na vedľajší pracovný pomer vo vzdelávacích inštitúciách MŠ SR s podmienkou, 
že nesmie zároveň vykonávať iné zamestnanie ako pedagogickú činnosť (minimálny rozsah 
pracovného úväzku je 10 hodín týždenne) 

ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA 

 Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych 
a športových zariadení, na dopravu, ubytovanie, stravovanie a iné služby. 

 Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 
40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú 
organizáciu, ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie. 

 Ako  preukaz učiteľa AU je možnosť používania BČK ako dopravnú kartu ( s možnosťou 

elektronickej peňaženky) 

ZĽAVY NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ  

Kompletný zoznam zliav mate k dispozícii na https://www.itic.sk 
Informácie o využití preukazu v zahraničí nájdete na www.isic.org  
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PLATNOSŤ PREUKAZU 

Preukaz platí 16 mesiacov, teda od septembra - začiatku akademického roka - do decembra 
nasledujúceho kalendárneho roka. Teda napríklad ITIC 2020/2021 platí od 1. septembra 2020 do 31. 
decembra 2021. Tento preukaz si môžete zakúpiť kedykoľvek počas akademického roka. 

NOVÝ PREUKAZ ITIC  

 K VYSTAVENIU NOVÉHO PREUKAZU UČITEĽA  AU potrebujete vypísať :  

 Žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu ITIC 

 aktuálnu fotografiu rozmerov 28x34 mm (elektronicky ) 

 úhrada poplatku 23 EUR za vydanie nového preukazu ITIC 

Vydanie nového preukazu učiteľa ITIC  vybavuje : 
RNDr. Barbara Lazoriková,  Administrátor AIS2,  
Jána Kollára 22, rektorát č. 124 
tel.: 048 4320 117 
e-mail: barbara.lazorikova@aku.sk 

Úhradu za nový preukaz učiteľa AU uskutočnite prevodom na účet: 

 číslo účtu: 700 006 7813/8180;  

 IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813  

 variabilný symbol: FDU - 50122; FMU - 20122; FVU – 30122 

 špecifický symbol: osobné číslo zamestnanca 

 do správy pre prijímateľa uviesť učiteľa 

PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREUKAZU UČITEĽA ITIC 12/2021  

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v predchádzajúcich akademických rokoch a aj 
tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si 
prolongačnú známku ITIC 12/2021, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva 
ITIC až do 31.12.2021 
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K PREDĹŽENIU PLATNOSTI PREUKAZU UČITEĽA potrebujete vypísať: 

 Žiadosť o prolongáciu medzinárodného preukazu ITIC 

 úhradu poplatku 11 EUR za predĺženie platnosti licencie ITIC známkou ITIC 12/2021 

  

Predaj prolongačných známok ITIC  splatnosťou do 12/2021 zabezpečuje: 

RNDr. Barbara Lazoriková,  Administrátor AIS2,  
Jána Kollára 22, rektorát č. 124 
tel.: 048 4320 117 
e-mail: barbara.lazorikova@aku.sk 

Úhradu za predĺženie platnosti preukazu učiteľa AU uskutočnite prevodom na účet: 

 číslo účtu: 700 006 7813/8180;  

 IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813  

 variabilný symbol: FDU - 50122; FMU - 20122; FVU – 30122 

 špecifický symbol: osobné číslo zamestnanca 

 do správy pre prijímateľa uviesť učiteľa 

DUPLIKÁT PREUKAZU  ITIC  

Znehodnotenie, zmenu priezviska, stratu, krádež preukazu učiteľa AU je používateľ povinný 
ihneď nahlásiť RNDr. Lazorikove e-mailom barbara.lazorikova@aku.sk  (potrebné údaje: 
meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta). 
Administrátor AIS2 zabezpečí okamžité zablokovanie preukazu učiteľa ITIC  pred jeho 
prípadným zneužitím. 

K VYSTAVENIU DUPLIKÁTU PREUKAZU UČITEĽA ITIC  potrebujete : 

 vypísať  Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu ITIC 

 úhradu poplatku podľa toho, či učiteľ mal na príslušné obdobie zaplatenú licenciu ITIC a to 
nasledovne:     

 duplikát preukazu učiteľa (ITIC)  bez platnej licencie ITIC 12/2021 – 23 EUR 

 duplikát preukazu učiteľa (ITIC)  s platnou licenciou ITIC 12/2021 – 12 EUR 

Žiadosť o duplikát doručte Administrátorke AIS2 RNDr. Barbare Lazorikovej  buď osobne, alebo e- 
mailom:  barbara.lazorikova@aku.sk 

Úhradu za duplikát preukazu učiteľa AU uskutočnite prevodom na účet: 

 číslo účtu: 700 006 7813/8180;  

 IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813  

 variabilný symbol: FDU - 50122; FMU - 20122; FVU – 30122 

 špecifický symbol: osobné číslo zamestnanca 

 do správy pre prijímateľa uviesť učiteľa 
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PRENOS KREDITOV - DOPRAVA 

Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste nejaký kredit na starej karte), 
tak v kancelárii preukazov dostanete potvrdenie o duplikáte preukazu. Na základe potvrdenia Vám v 
dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový kredit na novú kartu. 

Dopravná kancelária SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje MHD v Banskej Bystrici, je na adrese ulica 29. 
augusta č. 24 Banská Bystrica.  

 

  


