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Anotácia 

Cieľom príspevku bolo oboznámenie účastníkov konferencie EUNIS Slovensko s pôsobení 

spoločnosti TransData s.r.o. v oblasti Vysokých škôl v SR. Spoločnosť TransData s.r.o. (ako 

systémový integrátor verejnej osobnej dopravy v SR) je oficiálnym dodávateľom študentských 

preukazov, technológii na ich aktiváciu, správu a personalizáciu a tiež ich akceptáciu vo 

verejnej osobnej doprave (súčasť výkonu vo verejnom záujme). 
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Spoločnosť TransData s.r.o. je systémový integrátor v oblasti dopravy, platobných 

a identifikačných systémov na slovenskom dopravnom trhu.  

 

Spoločnosť pôsobí už 15 rokov v oblastiach: 

• Doprav . 

• Školstvo. 

 

Oblasť dopravy  

- už 15 rokov prináša svojim zákazníkom komplexné riešenia pre použitie čipových 

kariet.  

- Počtom 1,5 mil. ks vydaných bezkontaktných čipových kariet s kryptovanými 

a šifrovanými údajmi zapísanými v pamäti čipu. 

- ročne dodáme 240 tis. ks kariet pre 24 pre dopravcov (SAD, MHD, DP a ZSSK).  

- Ročne dodáme 9 tis. ks mestských kariet /Košice, Humenné .../. 

 

Projekty spol. TransData: 

 

Projekt Ubian 

Ubian má dopravné informácie v mobilnom zariadení k dispozícii bez ohľadu na pripojenie 

na Internet (okrem aktuálnej polohy vozidiel). Dáta sa dajú stiahnuť cez WiFi a potom 

využívať aplikáciu bez pripojenia na Internet. Ubian vyhľadáva a naviguje bez ohľadu na 

typ autobusovej dopravy (MHD, PAD, neskôr DAD a MAD) a kombinuje rôzne typy dopravy 

na jednej trase. Ubian vyhľadáva trasy a naviguje „door-to-door“ tzn., že zahŕňa pešiu 

navigáciu na zástavku a zo zástavky verejnej autobusovej dopravy. 

 

Projekt Môjbus 

Mojbus.sk je webstránka a ako taká vyžaduje pripojenie na Internet pre používanie. Mojbus.sk 

vyhľadáva primárne priame spojenia a nevie vyskladať optimálne spojenie z rôznych druhov 

autobusovej dopravy (to dnes neposkytuje väčšina navigácií vo verejnej doprave). Mojbus.sk 

vyhľadáva a naviguje iba medzi dvoma zástavkami verejnej autobusovej dopravy. 

 

Oblasť školstvo – Pôsobenie spol. TransData s.r.o. 
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Základné a stredné školy   - 450 zmluvných partnerov,      

   -  32 000 prolongovaných preukazov (preukaz žiaka, preukaz  

        učiteľa).  

Vysoké školy    - 38 zmluvných partnerov,     

    - 40 100 prolongovaných preukazov (preukaz študenta, preukaz  

       pedagóga, VŠ preukaz).  

Knižnice       - 9 zmluvných partnerov + VŠ knižnice,   

    - 4 500 preukazov (knižničný pas). 

 

 
 

 
 

 

Technická podpora 

 

- Systém TransCard: 

- Software EMStudent (verzia 12.) 

- Foto pracovisko 

- Print pracoviská, čítačky ACR a UNITerminály 

 

- Dopravné podniky sieť verejných UNITerminálov – 7 ks /BA, KE, ZA, PO 
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Kontakt: 

Company seat: 

TransData, s.r.o. 

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava  

Slovakia 

Tel: +421 2 4829 1360  

Fax: +421 2 4829 1360  

obchod@transdata.sk 

 

Offices: 

TransData, s.r.o. 

Industry Park - PCHZ 

M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina  

Slovakia 

  

Tel: +421 908 920 930 

obchod@transdata.sk 
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