
                    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: …........................................................ 
     Žiadateľ potvrdzuje svojím podpisom správnosť údajov. V prípade poskytnutia      
nesprávnych údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi. 

 ČESTNÉ PREHLÁSENIE  
 DRŽITEĽA ČIPOVEJ KARTY 

Svojim podpisom dobrovoľne prehlasujem a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje 

uvedené v žiadosti boli vedené v informačnom systéme prevádzkovateľa podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom presnej evidencie účtu 

karty do jej ukončenia platnosti a ešte 30dní po skončení platnosti. Po tejto dobe 

budú osobné údaje likvidované podľa § 17. 

                                 …................................................................................................................... 

      V ............................   dňa …...................                        podpis žiadateľa 

  _______________________________________________________ 

     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.  

• Preukaz je majetkom dopravcu. 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 4 roky, ale platnosť žiackej zľavy je časovo obmedzená a presne 

určená podľa dopravnej tarify. 

• 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. 


