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Vec
Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou – príkaz
V súvislosti s prijatím zákona č. 73/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vydávam
nasledovný príkaz na zabezpečenie opatrení na úseku dokladov, zbraní a dopravných
evidencií v období od 27. apríla 2020 do odvolania.
Rozsah stránkových hodín sa ustanovuje takto:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

od 08:00 do 14:00 hod.
od 08:00 do 14:00 hod.
od 10:00 do 16:00 hod.
od 08:00 do 14:00 hod.
od 08:00 do 14:00 hod.

nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva

Zamestnanci dopravných inšpektorátov krajských a okresných riaditeľstiev PZ na úseku
dopravných evidencií zabezpečia:
1. Vybavovanie len občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby,
pričom sa budú vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov.
2. Otvorenie maximálneho počtu vybavovacích okienok; zníženie počtu vybavovacích okienok
je možné len z dôvodu nedostatočného personálneho stavu kvôli práceneschopnosti
a ošetrovania člena rodiny. Zároveň počas ustanovených stránkových hodín umožniť prácu
z domu len vtedy, ak budú otvorené všetky vybavovacie okienka.
3. Zasielanie sumarizovaných údajov o všetkých dopravných inšpektorátoch v rámci krajov
s položkami v týždni do 10:00 hod. vždy v posledný pracovný deň elektronickou poštou na
adresu odeppz@minv.sk podľa príkladu:

Telefón
+421/9610 50 357

Fax
+421/9610 59 145

E-mail
odeppz@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Počet PN a OČR
pracovníkov na
okienkach

Počet všetkých
okienok

Počet možných
otvorených
okienok

ODI

Banská Bystrica

4. Doručenie všetkých vydaných elektronických osvedčení o evidencii časť I na adresy určené
občanmi, nie na oddelenia dokladov.
Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev
Policajného zboru na úseku dokladov budú zabezpečovať:
5. Prijímanie žiadostí o vydanie :
a) občianskych preukazov
- pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo
ktorých časová platnosť skončila,
- pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
- z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky
preukaz s elektronickým čipom,
- z dôvodu neplatnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 395/2019 Z. z.
o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zmena
trvalého pobytu v rámci územia SR a zmena priezviska po sobáši a
- pri dovŕšení 15 roku veku;
Ďalšie súvisiace činnosti:
- odblokovanie, resp. zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných
občianskych preukazoch,
- aktiváciu certifikátov na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (ďalej
len „KEP“) pri zablokovaní alebo zabudnutí KEP PIN, resp. nezadaní KEP PUK
na jeho
odblokovanie
(štandardné
vydávanie
certifikátov
naďalej
nebudú zabezpečovať, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to
zriadenú).
Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú naďalej prijímané vôbec.
Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pracovník zabezpečí v príslušnom
informačnom systéme ich zaslanie poštou na adresu určenú občanom alebo ak si občan adresu
neurčí, tak na adresu trvalého pobytu, pričom správny poplatok sa nevyberie. Nevybratie
poplatku za doručenie na adresu poznamenať na žiadosti v časti „Úradný záznam“.
b) vodičských preukazov
- po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
- pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu,
- pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
- po zmene priezviska po sobáši.
Ďalšie súvisiace činnosti:
- vydávanie medzinárodných vodičských preukazov,
- poskytnutie výpisov z evidenčnej karty vodiča.
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c) cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní
za príslušný správny poplatok.
Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev
Policajného zboru na úseku evidencie zbraní a streliva:
a) nebudú prijímať žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu
a zbrojnej licencie,
b) v súvislosti s pozastavením prijímania žiadostí o vydanie zbrojného preukazu a nového
zbrojného preukazu nebudú zabezpečovať vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať
alebo nosiť zbraň alebo strelivo podľa § 21 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spoločné úlohy:
6. O všetkých opatreniach je potrebné informovať občanov už pri vstupe do budov oddelení
dokladov, zbraní, dopravných inšpektorátov a klientskych centier MVSR.
7. Na všetkých úsekoch akceptovať prekročenie zákonom ustanovených lehôt, ak povinnosť
spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa zákona č. 73/2020 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19.
Na základe tohto príkazu sa už nepostupuje podľa príkazu prezidenta Policajného zboru
na zabezpečenie opatrení na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií č. PPZ-ODE32020/024604-001 zo dňa 13.3.2020 v znení príkazov prezidenta Policajného zboru č. PPZODE3-2020/024604-003 zo dňa 30.3.2020, č. PPZ-ODE3-2020/024604-005 zo dňa 9.4.2020,
č. PPZ-ODE3-2020/024604-006 zo dňa 15.4.2020 a podľa príkazu prezidenta č. PPZ-ODE22020/015411-004 zo dňa 14.4.2020 – Opatrenia na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti
s prijatím zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV
SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
Riaditeľom krajských riaditeľstiev Policajného zboru ukladám s týmto príkazom oboznámiť
všetky dotknuté útvary vo svojej pôsobnosti a zabezpečiť jeho dôsledné plnenie.

gen. Mgr. Milan Lučanský
Prezident Policajného zboru
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Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica
Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava
Krajské riaditeľstvo PZ Košice
Krajské riaditeľstvo PZ Nitra
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín
Krajské riaditeľstvo PZ Trnava
Krajské riaditeľstvo PZ Žilina
Kancelária prezidenta PZ
Sekretariát viceprezidenta PZ

