Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Balkán č. 53 960 95 Zvolen
Číslo dopravnej karty/preukazu:..................

Žiadosť o vydanie/zmenu* dopravnej karty, preukazu
Žiadateľ – majiteľ dopravnej karty
Meno: ................................................. Priezvisko: ........................................................

Titul: ................

Adresa trv. pobytu /ulica, č.domu/ ......................................................... Obec, PSČ:.................................
Dátum narodenia: ......................................................... Číslo OP: ............................................................
Druh zľavy- označte krížikom

Dopravná Preukaz Podklady pre vybavenie žiadosti:
**
karta **
vyplnená žiadosť a

Od 6 do 15 rokov (žiak)
Od 15 do 26 rokov (študent)
Dôchodca do 70 rokov (MHD)
Dôchodca nad 70 rokov
Držiteľ preukazu ŤZP
Držiteľ Jánskeho plakety (MHD)
Občianska karta
Zmena typu dopravnej karty
*

**
***
****

rodný list,
fotografia 2,5x 3cm /potrebné od 6 rokov/
občiansky preukaz, fotografia 2,5x3cm,
potvrdenie o návšteve školy (SŠ, VŠ)***
občiansky preukaz, fotografia 2,5x3cm,
potvrdenie o dôchodku****
občiansky preukaz,
fotografia 2,5x3cm
občiansky preukaz, fotografia 2,5x3cm,
platný preukaz ŤZP
príslušná plaketa (Kňazovického medaila),
občiansky preukaz, fotografia 2,5x3 cm,
občiansky preukaz
dopravná karta,
občiansky preukaz

pri zmene podtypu a predĺžení platnosti dopravnej karty sa účtuje manipulačný poplatok
krížikom označte len jeden druh zľavy v stĺpci dopravná karta alebo preukaz
v dennej forme štúdia. Zľavy sa nevzťahujú na inú formu štúdia ako dennú. Potvrdenie
o návšteve školy nesmie byť staršie ako 2 mesiace.
starobného alebo invalidného. Zľavy sa nevzťahujú na čiastočne invalidné a výsluhové.

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré žiadateľ
poskytol, resp. poskytne spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, so sídlom
Balkán 53, 960 95 Zvolen, IČO: 36 054 666 (ďalej aj „dopravca“). Žiadateľ si je vedomý skutočnosti, že v
prípade poskytnutia nepravdivých osobných údajov, zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú dopravcovi
z uvedeného dôvodu. Dopravca pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa aktuálnej a platnej legislatívy
o ochrane osobných údajov.
...............................................................

podpis žiadateľa

..........................................................................................

za dopravcu dňa, pečiatka a podpis

.....................................................................................................................................................................................

Potvrdenie o návšteve školy - vyplní škola (žiaci ZŠ uvádzajú len názov a ročník školy bez potvrdenia školy):
Riaditeľstvo školy (názov) …………………………………………………………………… potvrdzuje,
že menovaný(á) je v školskom roku ..................................... žiakom v dennej forme v ...........................
ročníku školy, podľa zákona č. 245/2008 Z. z, alebo zákona č. 131/2002 Z. z.
V............................dňa.........................
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..................................................
pečiatka a podpis školy

Poučenie pre žiadateľa o vydanie/zmenu dopravnej karty
Dopravná karta je elektronickým nosičom údajov pre jej používanie v autobusovej a trolejbusovej
doprave vykonávanej spoločnosťami Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
(ďalej aj „dopravca“) a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s., na linkách pravidelnej dopravy
diaľkovej, prímestskej a v MHD v mestách B. Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom.
2. Podmienky použitia dopravnej karty upravujú príslušné cenníky cestovného a tarifné podmienky
vydané:
• v prímestskej doprave – Banskobystrickým samosprávnym krajom;
• v diaľkovej doprave – zverejneným cenníkom spoločnosti;
• v MHD Banská Bystrica – mestom Banská Bystrica;
• v MHD Brezno – mestom Brezno;
• v MHD Zvolen – mestom Zvolen;
• v MHD Žiar nad Hronom – mestom Žiar nad Hronom.
3. Dopravnú kartu (podľa jej druhu) je možné využívať ako preukaz na vyznačenú zľavu pri platbe v
hotovosti, alebo ako elektronickú peňaženku na zakúpenie cestovného lístka bezhotovostne. Vydanie
dopravnej karty je možné iba na základe vyplnenej žiadosti cestujúceho, ktorej tlačivo je k dispozícii
na príslušnom predajnom mieste dopravcu:
• Dopravná kancelária Banská Bystrica, 29. augusta č. 24;
• Autobusová stanica Banská Bystrica, 29. augusta, TERMINAL VLAK-BUS-SHOPPING
• Dopravná kancelária Brezno – Železničná 2;
• Dopravná kancelária Zvolen – Autobusová stanica;
• Predajné miesto závodu dopravcu Detva – Sídlisko 1183;
• Predajné miesto závodu dopravcu Modrý Kameň – Jarmočná 332/29;
• Predajné miesto závodu dopravcu Žarnovica – Sandrická 518;
• Predajné miesto závodu dopravcu Žiar nad Hronom – Priemyselná 257 Ladomerská Vieska.
4. Dopravná karta, na ktorej je zakúpený aktuálne platný predplatný časový lístok resp. na ktorej je
aktivovaný akýkoľvek druh zľavy, je neprenosná.
5. Dopravná karta je elektronické zariadenie, ktorého správna činnosť vyžaduje splnenie minimálne
týchto podmienok:
• nesmie sa namáhať tlakom, ťahom, ohybom, prípadne lámať, predierovať;
• nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom resp. elektrickým výbojom alebo silným
magnetickým poľom;
• nesmie prísť do styku s teplotou vyššou ako 50 stupňov Celzia.
6. Dopravná karta je emitovaná na obdobie platnosti 5 rokov, táto doba nie je viazaná na dobu platnosti
príslušnej zľavy. Zľava nastavená na karte môže byť aj na kratšie obdobie, podľa kategórie cestovného
alebo príslušných tarifných podmienok. Dopravca poskytuje záruku na 2 roky. Záruka sa nevzťahuje
na poškodenie dopravnej karty, ktoré vzniklo nedodržaním podmienok uvedených v bode
5. tohto poučenia. Uznanie záruky podlieha záverom reklamačného konania.
7. Dopravná karta, ktorá je vydaná dopravcom, sa stáva majetkom žiadateľa okamihom jej prevzatia.
8. Stratu, odcudzenie, poškodenie alebo stratu funkčnosti je potrebné bez zbytočného odkladu nahlásiť v
mieste, kde bola dopravná karta vydaná (dopravná kancelária, resp. predajné miesto dopravcu).
9. V prípade straty funkčnosti dopravnej karty môže jej užívateľ túto skutočnosť reklamovať v zmysle
reklamačného poriadku spoločnosti v mieste, kde bola dopravná karta vydaná (dopravná kancelária,
resp. predajné miesto dopravcu), alebo priamo v sídle dopravcu.
10. Za stratenú, odcudzenú alebo poškodenú kartu sa finančná náhrada neposkytuje.
11. Osobné údaje žiadateľa bude dopravca spracúvať v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Viac informácií
o spracúvaní osobných údajov žiadateľa je dostupných na webovom sídle dopravcu:
http://www.sadzv.sk/na-stiahnutie
12. Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Poučenia pre žiadateľa o
vydanie/zmenu dopravnej karty.
1.

..................................................
podpis žiadateľa
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