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POSTUP PRI VYTVÁRANÍ REZERVÁCIE  

NA ODDELENIE EVIDENCIE VOZIDIEL 

Počas núdzového stavu s účinnosťou od 2. novembra 2020 do odvolania Oddelenie 

evidencie vozidiel bude vybavovať klientov, ktorí sa objednajú vopred online 

prostredníctvom elektronickej služby prednostne. Počet klientov vybavených bez 

rezervácie je limitovaný. Elektronická služba je dostupná:  

 

1. Na stránke portal.minv.sk v ľavej časti menu sa volia nasledujúce položky: Životné 

udalosti > Vozidlá > Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte > Žiadosť o dohodnutie 

termínu na dopravnom inšpektoráte. 

2. Po vyplnení všetkých povinných polí a zvolení si príslušného dopravného inšpektorátu 

(KC Košice), typu úkonu, dátumu a času sa vytvorí rezervácia. V prípade ak sa po kliknutí 

na pole dátum nerozbalí pole alebo sa zobrazí prázdne pole (v závislosti od internetového 

prehliadača) momentálne nie sú dostupné voľné termíny. Termíny sú pravidelné 

pridávané. Každá rezervácia je jedinečná svojím číselným PINom, ktoré je potrebné si 

uchovať.  

3. Pre výber rezervácie sa dostavte ku kiosku na poradové čísla a nadiktujte PIN 

supervízorovi. Upozorňujeme, že rezerváciu je možne vybrať max. 5 minút pred termínom 

rezervácie. Následne Vám bude pridelené poradové číslo, s ktorým vyčkáte na vyvolanie. 

Počet rezervácií na deň a na osobu za týždeň je limitovaný. Rezervácia je platná len pre konkrétnu osobu, ktorej meno a 

priezvisko musí byť zhodné s dokladom totožnosti. Osoba musí byť vlastníkom vozidla, držiteľom vozidla alebo musí mať od 

vlastníka alebo držiteľa vozidla splnomocnenie s jeho osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. 

Prostredníctvom tejto služby je možné objednať sa na určitý čas na vybavenie požadovaných úkonov v evidencii vozidiel (napr. 

prihlásenie/vyradenie vozidla z evidencie, zmena údajov v evidencii vozidiel, podanie žiadosti o vydanie dokladov...), pričom 

najskorší možný termín je nasledujúci stránkový deň. Pridelenie termínu je závislé od počtu objednaných občanov na 

konkrétny dopravný inšpektorát. 

V prípade problémov pri vytváraní rezervácie kontaktujte Call centrum Ministerstva 

vnútra SR: 0800 222 222 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. 

 

portal.minv.sk 


