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565
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. októbra 2007 a 24. októbra
2007 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní
a výmene národných vodičských preukazov.
Dohoda nadobudla platnosť 23. novembra 2007 na základe článku 9 ods. 1.
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K oznámeniu č. 565/2007 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky
o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
prejavuje úctu Veľvyslanectvu Kórejskej republiky
v Bratislave a v mene vlády Slovenskej republiky má
česť navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov v tomto znení:
„Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
v záujme zjednodušenia cestnej premávky na území
oboch krajín a
s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie a výmenu
vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike a Kórejskej republike,
dohodli sa takto:
Článok 1
(1) Zmluvné strany navzájom uznávajú, na účely výmeny, vodičské preukazy vydané príslušným orgánom
druhej zmluvnej strany. Takéto vodičské preukazy sa
vymieňajú v súlade s tabuľkou zhody tvoriacej prílohu
k tejto dohode.
(2) Držitelia platných, nie dočasných vodičských preukazov vydaných príslušným orgánom jednej zmluvnej
strany, ktorým bolo udelené povolenie na pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu kedykoľvek požiadať
príslušný orgán tejto zmluvnej strany o výmenu svojich
vodičských preukazov za vodičské preukazy vydané
touto zmluvnou stranou podľa ustanovení tejto dohody,
ak chcú viesť motorové vozidlá na území tejto zmluvnej
strany.
(3) Zmluvné strany vymieňajú vodičské preukazy
podľa odseku 2 tohto článku bez toho, aby žiadateľov
o výmenu podrobovali akýmkoľvek skúškam na účel
preverenia ich spôsobilosti viesť motorové vozidlo.

Článok 2
(1) Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu môže od žiadateľa požadovať poskytnutie originálu vodičského preukazu vydaného druhou zmluvnou stranou opatrený úradným prekladom do jazyka
tejto krajiny alebo do anglického jazyka.
(2) Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu podľa odseku 1 tohto článku môže od žiadateľa
požadovať potvrdenie o zdravotnej alebo psychickej
spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel príslušnej
vodičskej skupiny a môže zamietnuť výmenu vodičského preukazu, ak zdravotný a psychický stav žiadateľa
nespĺňa požadované kritériá príslušného vodičského
preukazu.
(3) Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu môže od žiadateľa požadovať aj všetky ostatné
doklady a poplatky požadované podľa vnútroštátnych
právnych predpisov.
Článok 3
Príslušné orgány zmluvných strán môžu pri vykonávaní tejto dohody uplatniť vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa evidencie vodičov.
Článok 4
V prípade pochybností o platnosti alebo pravosti
vodičského preukazu predloženého na výmenu môže
príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu
požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany o overenie platnosti alebo pravosti takého vodičského preukazu.
Článok 5

(4) Odsek 3 tohto článku nemá vplyv na ustanovenia
vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných
strán týkajúcich sa obmedzenia viesť motorové vozidlo
na základe veku, zdravia a psychického stavu žiadateľa
o vodičský preukaz.

(1) Originály vodičských preukazov odobraté na účely
výmeny príslušným orgánom jednej zmluvnej strany sa
odovzdajú príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany
diplomatickou cestou.

(5) Vodičské preukazy vydané pre účastníkov vodičských kurzov alebo pre osoby, ktoré sa učia viesť motorové vozidlo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, nie sú predmetom vzájomného
uznávania vodičských preukazov na účely výmeny
podľa tejto dohody.

(2) Pri prijímaní originálu vodičského preukazu informuje príslušný orgán prijímajúcej zmluvnej strany
príslušný orgán odovzdávajúcej zmluvnej strany
o akýchkoľvek nepresnostiach alebo chybách v takomto vodičskom preukaze týkajúcich sa jeho platnosti alebo pravosti.
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zmluvných strán, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú
z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.

Článok 6
(1) Zmluvné strany si navzájom poskytnú diplomatickou cestou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody
a) úplné názvy, adresy, telefónne a faxové čísla
a e-mailové adresy svojich príslušných orgánov a
b) vzory platných vodičských preukazov uvedených
v prílohe k tejto dohode.
(2) Zmluvné strany sa navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou o akýchkoľvek zmenách
svojich vodičských preukazov alebo o akýchkoľvek zmenách a doplneniach vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie tejto dohody,
ako aj o zmenách kontaktných údajov príslušných orgánov.
Článok 7
Komunikácia medzi príslušnými orgánmi zmluvných
strán podľa článku 4 a článku 5 ods. 2 tejto dohody a komunikácia diplomatickou cestou podľa článku 5 ods. 1
a článku 6 tejto dohody sa vedie v anglickom jazyku.
Článok 8
(1) Táto dohoda sa nevzťahuje na práva a záväzky

(2) Táto dohoda sa bude uplatňovať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo
zmluvných strán.
Článok 9

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30.)
deň po dni prijatia neskoršieho oznámenia, ktorým si
zmluvné strany oznámia splnenie všetkých podmienok
potrebných na nadobudnutie jej platnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Uzatvára sa na dobu
neurčitú.
(2) Každá zmluvná strana môže dohodu vypovedať
písomnou nótou zaslanou druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. V tomto prípade sa platnosť dohody
skončí tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia nóty
druhou zmluvnou stranou.
(3) Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená
na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán. Takáto zmena alebo doplnenie nadobudne
platnosť dňom podľa vzájomnej dohody zmluvných
strán.

Príloha
TABUĽKA ZHODY

1. SLOVENSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY, KTORÉ SA VYMIEŇAJÚ ZA KÓREJSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
Slovenské vodičské preukazy
Vodičské preukazy skupiny B

Zodpovedajúce kórejské vodičské preukazy
Obyčajné vodičské preukazy druhej triedy

2. KÓREJSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY, KTORÉ SA VYMIEŇAJÚ ZA SLOVENSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
Kórejské vodičské preukazy
Špeciálne vodičské preukazy prvej triedy

Zodpovedajúce slovenské vodičské preukazy

Vodičské preukazy prvej triedy veľkého formátu
Vodičské preukazy skupiny B
Obyčajné vodičské preukazy prvej triedy
Obyčajné vodičské preukazy druhej triedy
V prípade, že vláda Kórejskej republiky súhlasí s uvedeným návrhom, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky má česť navrhnúť, aby táto nóta spolu s prílohou a odpovedná nóta veľvyslanectva potvrdzujúca tento súhlas tvorili dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť podľa článku 9 ods. 1 tejto dohody.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave o svojej hlbokej úcte.“
Bratislava 23. októbra 2007
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AGREEMENT
between the Government of the Slovak Republic and Government of the Republic
of Korea on the Mutual Recognition and Exchange of Domestic Driving Licences
The Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
presents its compliments to the Embassy of the Republic
of Korea to the Slovak Republic and, on behalf of the
Government of the Slovak Republic, has the honour to
propose the conclusion of an Agreement between the
Government of the Slovak Republic and Government of
the Republic of Korea on the Mutual Recognition and
Exchange of Domestic Driving Licences, as follows:
„The Government of the Slovak Republic and the
Government of the Republic of Korea (hereinafter
referred to as the „Contracting Parties“),
In the interest of facilitating road traffic in the
territory of both countries; and
Intending to ensure the mutual recognition and
exchange of driving licences issued in the Slovak
Republic and the Republic of Korea,
Have agreed as follows:
Article 1
(1) The Contracting Parties shall mutually recognize,
for the purpose of exchange, driving licences issued by
the competent authority of the other Contracting
Party. Driving licences shall be exchanged in
accordance with the table of equivalence set out in the
Annex to this Agreement.
(2) The holders of valid, non-temporary driving
licences issued by the competent authority of one
Contracting Party, who have been issued a resident
permit in the territory of the other Contracting Party,
may at any time apply to the competent authority of
that other Contracting Party for the exchange of their
driving licences for driving licences issued by that
other Contracting Party, if they wish to drive motor
vehicles in the territory of that other Contracting
Party, according to the provisions of this Agreement.
(3) The Contracting Parties shall exchange the
driving licences, in accordance with paragraph 2 of this
Article, without requiring the applicants to undergo
any examinations relating to the applicants’ ability to
drive a motor vehicle.
(4) Paragraph 3 of this Article shall not affect the
national legislation of either country relating to
restrictions on driving based on the age, health or
mental condition of an applicant for a driving licence.
(5) Driving licences issued to driving course participants
or to persons who are learning to drive in accordance with
© IURA EDITION, spol. s r. o.

national legislation of the Contracting Parties are not the
subject of the mutual recognition of driving licences for the
purpose of exchange according to this Agreement.
Article 2
(1) The competent authority of the Contracting Party
carrying out an exchange may require the applicant to
submit the original driving licence issued by the other
Contracting Party, accompanied with a certified translation
into that country’s language, or into the English language.
(2) The competent authority of the Contracting Party
carrying out the exchange may require the applicant to
submit the confirmation of health or mental capability to
drive the motor vehicles of the relevant licence
classification, and may deny the exchange of driving
licences if the health or mental capability of the applicant
fails to meet the required level for the relevant licence.
(3) The competent authority of the Contracting Party
carrying out the exchange may require the applicant to
provide any other documents and fees required in
accordance with its national legislation.
Article 3
At the time of the implementation of this Agreement,
the competent authorities of the Contracting Parties
may apply their national legislation concerning the
registration of drivers.
Article 4
In case of doubts related to the validity
authenticity of a driving licence submitted
exchange, the competent authority carrying out
exchange may request the competent authority of
other Contracting Party to verify the validity or
authenticity of that driving licence.

or
for
the
the
the

Article 5
(1) Original driving licences taken for the purposes of
exchange by the competent authority of a Contracting
Party shall be handed over to the competent authority
of the other Contracting Party through diplomatic
channels.
(2) Upon receiving an original driving licence, the
competent authority of the receiving Contracting Party
shall inform the competent authority of the sending
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Article 8

Contracting Party of any inaccuracies or errors
concerning its validity or authenticity.

(1) This Agreement shall not affect the rights and
obligations of the Contracting Parties arising from other
international agreements to which they are party.

Article 6
(1) The Contracting Parties shall provide each other,
through diplomatic channels, prior to the entry into
the force of this Agreement with the following:
a) full names, addresses, phone and fax numbers and
e-mail addresses of their competent authorities and,
b) specimens of their valid driving licences covered by
the Annex to this Agreement.
(2) The Contracting Parties shall promptly inform
each other, through diplomatic channels, of any
changes to their driving licences or any changes or
amendments to their national legislation which may
affect the implementation of this Agreement, as well as
of any changes in the contact information of their
competent authorities.
Article 7
Communication between the competent authorities
of the Contracting Parties, referred to in Article 4 and
Article 5(2) of this Agreement, and communication
through diplomatic channels under Article 5(1) and
Article 6 of this Agreement, shall be carried out in the
English language.

(2) This Agreement shall be implemented in
accordance with the national legislation in force of
each Contracting Party.
Article 9
(1) This Agreement shall enter into force on the
thirtieth (30th) day following date of the receipt of the
last notification indicating the fulfillment by the
Contracting Parties of all domestic requirements for its
entry into force. It shall remain in force for an indefinite
period of time.
(2) Either Contracting Party may terminate this
Agreement by giving the other Contracting Party
written notice through diplomatic channels. In such
case, termination shall take effect on the thirtieth
(30th) day following the receipt of the notice by the
other Contracting Party.
(3) This Agreement may be modified or amended with
the mutual written consent of the Contracting Parties.
Such modification or amendment shall enter into force
on a date mutually agreed upon by the Contracting
Parties.

Annex
TABLE OF EQUIVALENCE

1. SLOVAK DRIVING LICENCES WHICH MAY BE EXCHANGED FOR KOREAN DRIVING LICENCES
Slovak Driving Licences

Corresponding Korean Driving Licences

Driving Licences of Group B

Second Class Ordinary Driver’s Licences

2. KOREAN DRIVING LICENCES WHICH MAY BE EXCHANGED FOR SLOVAK DRIVING LICENCES
Korean Driving Licences
First Class Special Driver’s Licences
First Class Large Driver’s Licences
First Class Ordinary Driver’s
Licences
Second Class Ordinary Driver’s
Licences

Corresponding Slovak Driving Licences

Driving Licences of Group B

If the above proposal is acceptable to the Government of the Republic of Korea, the Ministry of Foreign Affairs of
the Slovak Republic has the honour to propose that this Note together with its Annex and the Embassy’s Note in
reply indicating acceptance shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into
force on the date set out in the Article 9 (1) of this Agreement.
The Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of
the Republic of Korea to the Slovak Republic the assurances of its highest consideration.“
Bratislava 23 October 2007
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