
 

Opatrenia na úseku dokladov a evidencií s účinnosťou od 11. januára  2021: 
 

Úprava stránkových hodín: 

 

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 08.00 hod  - 12.00 hod. po 

predchádzajúcom online objednaní. 

Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod. 

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov je k dispozícii od 08.00 hod - 12.00 hod. okrem 

štvrtkov 

 

Na úseku dopravných evidencií: 

- vykonávanie len tých úkonov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie oprávnených 

potrieb občanov a organizácií a ktoré nebolo možné vykonať prostredníctvom 

elektronických služieb, 

- vybavovanie len občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej 

služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému 

VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na 

vybavenie úkonu, 

- rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením 

o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko 

mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným termínom; ak bol klient objednaný 

na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu 

v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu, 

- nerealizovať hromadné vykonávanie úkonov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné a ktoré 

zároveň spadajú pod zákon 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 úseku vydávania občianskych preukazov: 

- prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. 

 
Na úseku vydávania vodičských dokladov: 

- prijímanie žiadostí o vydanie vodičského preukazu pri nahlásení straty alebo 

odcudzenia dokladu, to platí aj pri vodičských preukazoch vydaných v zahraničí. 

 

Na úseku vydávania cestovných dokladov: 

- prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do 

desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok. 

 

     Vo výnimočných prípadoch je možné prijať žiadosť o vydanie dokladu aj z iného 

dôvodu pre občanov, ktorým to súvisí so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb. 

Na úseku zbraní a streliva:  

- pozastavenie  prijímania žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného 

preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného 

pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní 

alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane 

kategórie A,  



- na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), 

spravidla označených termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona 

o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú 

resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. 

V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, 

policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených 

v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať 

zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na 

policajnom útvare, napr. povinnosť uvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných 

zbraniach a strelive, 

- nevykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, 

že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú, 

- nevykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, 

- nevykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva, 

- obmedzenia  uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik 

trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ 

zákona o strelných zbraniach a strelive. 

 všetkých zmenách budeme včas informovať. 

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, 

najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, 

dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup. 

 


