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Občiansky preukaz
Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti. Každý občan Slovenskej republiky
nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz.
Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť,
štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze.
Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým
pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad
zažiadať.
O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na útvare Policajného zboru
príslušnom podľa môjho miesta trvalého pobytu. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov,
iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou
platnosti.
V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov,
podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
1. žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
2. rodný list
3. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa
nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra
obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
4. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.

Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a
podpisu a predložiť:
•

žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,

•

doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mi bolo
vydané; ak nemôžem predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, som povinný
predložiť doklad preukazujúci moje rodné číslo.

Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Nový občiansky preukaz sa vydá
držiteľovi bezplatne
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
po zmene rodného čísla,
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným
úradom,
po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového
občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho
preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho
preukazu,
ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre,
ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola
ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti
na právne úkony,
po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti
na právne úkony alebo
po uložení trestu zákazu pobytu,
ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan
požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy (pozri hore) alebo o
zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.

Podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z vyššie uvedených
dôvodov je oslobodené od správneho poplatku.
Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.
V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberá správny poplatok:
•
•
•

vydanie občianskeho preukazu: 4,50 €
vydanie občianskeho preukazu za stratený, odcudzený, zničený alebo poškodený:
16,50 €
vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 €.

Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti
•

o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu,

•

•

o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky
preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím,
o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky
preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov
starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového
do 15 dní.V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení
Policajného zboru.

Vodičský preukaz
Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo.
Vodič je povinný mať pri sebe pri jazde platný vodičský preukaz.
Vodičský preukaz mi udelí orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta, kde
skladám skúšky z odbornej spôsobilosti, pokiaľ som dosiahol vek 18 rokov a splnil zákonom
stanovené podmienky, predovšetkým absolvoval prípravu v autoškole, preukázal na skúške
schopnosť viesť motorové vozidlo a som na to zdravotne spôsobilý. Vodičské preukazy sa
členia podľa skupín a podskupín, v závislosti od toho na riadenie akých vozidiel mám
oprávnenie.
Na vydanie prvého i nového vodičského preukazu musím predložiť:
•
•

vyplnené úradné tlačivo so žiadosťou o vodičský preukaz
doklad totožnosti.

Bude mi tiež nasnímaná podoba a vlastnoručný podpis, ako súčasť vodičského preukazu.
Prvé vodičské oprávnenie sa udeľuje na skúšobnú lehotu dvoch rokov, ktorá začína
plynúť odo dňa vydania vodičského preukazu.
V prípade že je môj vodičský preukaz zničený, stratený, alebo ukradnutý, mám
povinnosť toto oznámiť do siedmich dní okresnému dopravnému inšpektorátu.
Pokiaľ cestujem za hranice Slovenskej republiky, môžem vo väčšine európskych
krajín používať slovenský vodičský preukaz. V niektorých krajinách Európy a mimo nášho

kontinentu je potrebné sa preukázať medzinárodným vodičským preukazom, preto je vhodné
si ho pred cestou do zahraničia vybaviť.

Cestovný pas
Cestovný doklad – cestovný pas, je doklad totožnosti, ktorý používam pri cestách do
zahraničia. Dokladuje štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených
v cestovnom doklade. Pas je majetkom Slovenskej republiky.
Pri cestách do zahraničia potrebujem cestovný doklad – pas. Táto povinnosť sa
vzťahuje aj na dieťa ktoré dosiahlo 5 rokov veku.
Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v mieste môjho trvalého
alebo prechodného pobytu. Cestovný pas sa vydáva s platnosťou na 10 rokov; deťom a
mládeži od 5 do 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov; pas pre dieťa mladšie ako 5
rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
Pri žiadosti o vydanie cestovného dokladu musím byť osobne prítomný s výnimkou
bezvládneho občana a musím predložiť:
•
•
•
•
•

občiansky preukaz (OP), ak OP nemám, predložím rodný list a osvedčenie o štátnom
občianstve SR
ak žiadam o zápis údajov o dieťati mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu,
predkladám rodný list tohto dieťaťa,
rodný list dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, ak nemá skôr vydaný cestovný pas,
predošlý cestovný pas,
kolok v zákonom stanovenej výške:





Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov – 33 €.
Vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov – 13 €.
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov – 8 €.
Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za
každý úkon – 3 €.

Vo výške
•
•

štvornásobku príslušnej sadzby zaplatíte za cestovný doklad pri jeho prvej strate
alebo poškodení v dobe jeho platnosti,
osemnásobku príslušnej sadzby pri jeho druhej strate alebo poškodení v dobe jeho
platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a

•

desaťnásobku príslušnej sadzby pri jeho tretej strate alebo poškodení v dobe jeho
platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Ak žiadate o urýchlené vydanie cestovného dokladu do 2 pracovných dní, zaplatíte
poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby.
Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s cestovnými dokladmi kliknite na
Služby a informačné zdroje.

Výpis/odpis z registra trestov
Z registra trestov môžem za stanovený poplatok získať odpis a výpis popisujúci moje
tresty a právoplatné odsúdenia.
Výpis je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou z registra trestov na písomnú
žiadosť osobe, ktorej sa týka a preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
Uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní.
Odpis registra trestov je verejnou listinou. Uvádzajú sa v ňom údaje o každom
právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach,
ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené.

Od 1. 1. 2008 Generálna prokuratúra SR vydáva odpis registra trestov len na žiadosť
zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v zákone a
len na zákonom ustanovený účel.

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať:
•
•
•
•
•

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko (ak došlo k ich
zmene) prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u
osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
štátne občianstvo,
pohlavie,
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (preukazujú sa rodným listom len v
prípade pochybností o totožnosti žiadateľa).

Pre overenie správnosti údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť občiansky
preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť.

Poplatky
•
•

•
•

kolok 3 € za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívny).
1,50 € za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o
odpis registra trestov (tento poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci,
nie na prokuratúre).
3 € za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov.
16,50 € za poskytnutie informácie o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej
osobe.

Žiadosť môžete podať aj na hociktorom matričnom úrade, kde overia správnosť
údajov v žiadosti a následne zašlú žiadosti na Register trestov Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky.

