
Poučenie na vyplnenie žiadosti na vydanie tachografovej karty vodiča

1. Tachografová karta vodiča je vydávaná v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom
 zariadení v cestnej doprave v platnom znení  a zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej
 doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o záznamovom zariadení“).

2. Príslušným orgánom na vydanie tachografovej karty vodiča je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR).

3. MDVRR SR poverilo spoločnosť TEMPEST a.s. prevádzkou, administráciou systému a vydávaním tachografových kariet na
 účely digitálneho tachografu.

4. O tachografovú kartu vodiča žiada vodič osobne na zbernom mieste. Zoznam zberných miest, ako aj ich prevádzkové hodiny 
 sú uvedené na stránke www.digitalnytachograf.sk.

5. Na zbernom mieste si vodič vyzdvihne formulár žiadosti na vydanie tachografovej karty vodiča a poštovú poukážku na úhradu
 nákladov za vydanie tachografovej karty vodiča.

6. V žiadosti políčko „Číslo žiadosti“ nevypĺňa vodič, ale zodpovedný pracovník zberného miesta.

7. V časti „Dôvod žiadosti“ vodič označí dôvod vydania tachografovej karty vodiča písmenom „X“.

8. Žiadosť je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom. Za správnosť údajov na žiadosti zodpovedá vodič (žiadateľ). Chyby
 spôsobené pri vypĺňaní žiadosti nie je možné reklamovať a je nutné opätovne požiadať o vydanie novej tachografovej karty
 vodiča.

9. Do vyplnenej žiadosti vodič nalepí vlastnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm tak, aby neprekrývala štyri rohy okolo rámčeka
 určeného na fotografiu.

10. Vodič sa na žiadosti do rámčeka „PODPIS“ podpíše tak, aby podpis nepresahoval okraje rámčeka určeného na podpis.

11. Vyplnenú žiadosť s nižšie predpísanými podkladmi odovzdá vodič osobne na zbernom mieste.

12. Ku kompletne vyplnenej žiadosti o tachografovú kartu vodiča je nutné na zbernom mieste:

 • predložiť doklad na overenie totožnosti vodiča,

 • predložiť vodičský preukaz (VP) vodiča na overenie jeho platnosti,

 • v prípade, ak vodič nie je občanom SR, je povinný predložiť doklad preukazujúci schválenie pobytu na území SR  
  (napr.: schválená žiadosť o prechodný pobyt, alebo žiadosť o udelenie (prvého) povolenia na trvalý pobyt a pod.),

 • priložiť doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 70.77,- EUR ako úhradu nákladov spojených s vydaním
  tachografovej karty vodiča,

 • v prípade, ak vodič nie je občanom členského štátu EÚ, je povinný predložiť originál alebo notárom osvedčenú kópiu
  OVMCND (Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ktorá je podnikaním v rámci povolenia
  spoločenstva, vydané podľa nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 v znení nariadenia (ES) č. 484/2002 z 1 .marca 2002).

13. Tachografová karta vodiča nebude vydaná žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom platného vodičského preukazu.

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom Informačného systému Digitálny Tachograf je MDVRR SR, Nám. Slobody č. 6, 810 05
 Bratislava.

2. Sprostredkovateľ: Sprostredkovatelia zabezpečujú v mene prevádzkovateľa získavanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov
 v Informačnom systéme Digitálny Tachograf. Aktuálny zoznam (názov a sídlo) sprostredkovateľov je zverejňovaný a
 pravidelne aktualizovaný na internetovej stránke www.digitalnytachograf.sk.

3. Získavanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov: Osobné údaje vodiča sú získavané a ďalej spracúvané za účelom vydania,
 správy a centrálnej evidencie tachografových kariet vodičov v súlade s požiadavkami zákona o záznamovom zariadení.
 Bez poskytnutia požadovaných údajov nemôže byť žiadateľovi vydaná tachografová karta vodiča.

4. Sprístupňovanie a poskytovanie osobných údajov: Osobné údaje, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum a
 miesto narodenia budú sprístupnené autoritám vydávania kariet (CIA - Card Issuing Authority) v rámci členských štátov
 Európskej únie prostredníctvom siete TACHONET za účelom preverenia vlastníctva tachografovej karty vodiča v inom
 členskom štáte EÚ. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám.

5. Práva dotknutej osoby: Práva vodičov ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 20 až § 22  zákona
 č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1 č. 3314/90 EHS, č. 3572/90 EHS, č. 3688/92 EHS, č. 2479/95 ES, č. 1056/97 ES, č. 2135/98 ES, č. 1360/2002 ES, č. 1882/2003 ES a č. 432/2004 ES,
   561/2006 ES, 1791/2006 ES, 68/2009 ES, 1266/2009 ES
2 vestník Európskej únie EÚ L 95,9.4.1992, správnym orgánom je MDVRR SR, informácie o vydávaní sú na www.mindop.sk


