
                    Číslo ČK: …. .................... 
   Žiadosť o vydanie preukazu – čipovej  karty na                                      

    žiacku a študentskú zľavu cestovného 
           

Nová karta    □       Predĺženie platnosti    □ 

  Meno: …........................ Priezvisko: …............................ 
   Bydlisko: …. ................................... PSČ: ….................... 
   Ulica č. …........................................................................... 
   Dátum narodenia: …........................................................ 
      

  _______________________________________________________ 
     Riaditeľstvo školy (názov): ….......................................................... 
     potvrdzujem, že menovaný (á) je v školskom roku: …..................... 
     žiakom ( poslucháčom) našej školy v …...........................ročníku. 
     forma štúdia:   denná □    externá □  

      V ....................…....   dňa ….................... 

                        ;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  podpis a pečiatka školy 
  _______________________________________________________ 

    Zľavu za dopravcu potvrdil dňa: 
; 

…. ........................................................................................................................................                            ----------.----------------------------------------------------------------------------------- 

            podpis a pečiatka dopravcu 

Informácie pre žiadateľov žiackych - študentských zliav v       
doprave  

SAD Prešov, a. s. 
Následné kroky:  
• Vyplniť všetky predtlačené riadky k požadovanej zľave. Okrem osobných údajov 

nezabudnúť vyplniť miesto a deň. 
• Na žiadanke nesmie chýbať podpis žiadateľa.  
• Dať potvrdiť školou na daný akademický školský rok. 
• K žiadosti je nutné priložiť aktuálnu nepoužitú fotografiu o rozmeroch  
        / 2,5 x 3 cm /. 
• Pri podávaní žiadosti sa preukázať OP , CP , rodným listom. 
Výdaj preukazu: 
• Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej  čipovej karty (ČK). Záruku na 

ČK t. j. reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona.  
• Personifikácia preukazu a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto na jeho 

spracovanie a následne vydanie dopravca stanovuje čakaciu dobu 2 až 3 dni od 
podania žiadosti. 

• Nový preukaz si nebude vyžadovať každoročnú výmenu (obnovu), iba jeho 
aktualizáciu.  

• V prípade porušenia platného prepravného poriadku a tarify mu môže dopravca 
preukaz odobrať.  

Platnosť preukazu a používania ako elektronická peňaženka: 
• Preukaz po vydaní  (aktualizácii údajov), následnom predaji a doplnení kreditu je 

platný od okamihu vydania.  
• Platnosť ČK je 5 roky, ale platnosť žiackej zľavy je časovo obmedzená a presne 

určená podľa dopravnej tarify. 
• Zostatok kreditu na karte stráca platnosť posledný deň nasledujúceho 

kalendárneho roka, v ktorom skončila platnosť ČK. Po tomto termíne Držiteľ 
preukazu nemá právo žiadať vrátenie akéhokoľvek nevyužitého zostatku na karte. 

• Držiteľ preukazu si môže kredit zakúpiť v pokladniach, vozidlách (autobusoch) 
dopravnej spoločnosti, len po priložení ČK na čítacie zariadenie strojčeka. 

• O zaplatení ceny kreditu platiteľ obdrží príslušný dopravný daňový doklad.
• Preukaz (ČK) žiak – študent platí na obdobie zvýraznené na preukaze. 
• V prípade, že na preukaze (ČK) nie je vyznačená platnosť zľavy je preukaz 

neplatný a žiadateľ si nemôže uplatniť nárok na zľavu. 
• Pri porušení dopravnej tarify je možné odobrať držiteľovi preukazu (ČK) zľavu na 

ktorú si nárokoval. 



Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZOOU“) 
 
Identifikačné údaje 
a kontaktné údaje 
Prevádzkovateľa 

Názov 
Prevádzkovateľa 

 
SAD Prešov, a.s. 

IČO 36 477 125 
Obec a PSČ Prešov 080 69 
Ulica a číslo Košická 2 
Štát Slovenská republika 
Právna forma Akciová spoločnosť 
Telefón 051/7560717 
Email sadpo@sad-po.sk 

Kontaktné údaje 
zodpovednej osoby 

Telefón 051/7560710 
Email zodpovednaosoba@sad-po.sk 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Personifikovanie, vydávanie a predaj dopravných 
čipových kariet slúžiacich na úhradu za dopravné 
služby poskytované Prevádzkovateľom a dokladovanie 
nároku na zľavu za dopravné služby 

Právny základ 
spracúvania osobných 
údajov 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 
alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy 
na základe žiadosti dotknutej osoby 

Zoznam spracúvaných 
osobných údajov 

Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, status 
osoby, škola 

Doba uchovávania 
osobných údajov, resp. 
informácie o kritériách 
jej určenia 

Po dobu platnosti dopravnej karty (4 roky) a lehoty na 
vysporiadanie zostatku na karte; po uplynutí tejto doby 
budú vymazané 

 
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej 
organizácii. 
 
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. 
V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ 

nemôže kartu vydať. 
  
Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne 
u Prevádzkovateľa: 

a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 

b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 
c) na prenosnosť osobných údajov, 
d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

 
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté 
slobodne.  
 
Svojim podpisom potvrdzujete, že sme Vás informovali o tom, že ako Prevádzkovateľ 
budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti 
o vydanie preukazu na účel poskytovania zliav za dopravné služby. 
 
Svojim podpisom zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami na 
vydávanie a používanie dopravných kariet. 
 
 
V .............................. dňa................................ 
 
 
 
 

............................................................... 
                                                                      podpis dotknutej osoby 
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