Ciele projektu
Projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla optimalizuje agendy evi
dencie vozidiel a to sprístupnením elektronických služieb, pomocou ktorých si držitelia
elektronických dokladov dokážu vybaviť svoje evidenčné záležitosti s vozidlom cez in
ternet. Umožní to elektronický doklad Osvedčenie o evidencii časť I vo formáte ID-1
s kontaktným čipom, ktorý Ministerstvo vnútra SR vydáva už od 1. júna 2010. Moderné
ochranné prvky osvedčenia o evidencii vozidla zvyšujú jeho bezpečnosť voči zneužitiu
a výrazne obmedzujú možnosti falšovania údajov o vozidle.

Doklad Elektronické osvedčenie o evidencii vozidla časť I
Nový doklad bol navrhnutý v súlade so Smernicou Komisie 2003/127ES, ktorou sa
mení a dopĺňa Smernica Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá,
a Zákonom NR SR č 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke.
V rámci projektu bol navrhnutý dizajn dokladu, zabezpečená dodávka čistopisov a zre
alizované potrebné rozšírenia Informačného systému Evidencie vozidiel a Persona
lizačného systému Národného personalizačného centra MV SR.

Kategorizácia služieb
Z hľadiska typu realizovanej operácie s údajmi Informačného systému Evidencie vozidiel sú poskytované:
• služby transakčné /používateľské, ktorých výsledkom je zmena údajov v Centrálnej
evidencii vozidiel;
• služby informačné /používateľské, ktoré poskytujú občanom informácie z Centrál
nej evidencie vozidiel, informácie o zákonnom poistení či informácie o technickej
a emisnej kontrole. V ponuke možno zvoliť služby:

Z hľadiska spôsobu overenia oprávnenosti použiť príslušnú elektronickú
službu delíme služby na:
• služby pre neprihláseného užívateľa, ktoré umožňujú získať informácie o údajoch
z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla. Držiteľ elektronického osvedčenia
o evidencii vozidla na to použije čítačku kontaktných čipov pripojenú na svoj počítač;
• služby pre prihláseného užívateľa – na získanie prístupu k týmto službám je potreb
né prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu (eID karta). Občan
môže využiť elektronické služby pri vozidle, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom,
alebo s ktorým je oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informačný systém
Evidencie splnomocnení je súčasťou dodávky projektu.
Z pohľadu spôsobu dostupnosti služby pre odberateľa delíme elektronické
služby na:
• služby používateľského rozhrania postupne zverejňované na portáli Elektronických
služieb MV SR;
• služby aplikačného rozhrania, ktoré slúžia na integráciu s ostatnými informačnými
systémami verejnej správy.
Životné situácie

Aby bolo vyhľadávanie informácií a prístup k elektronickým službám čo najjednoduchšie,
portál je logicky usporiadaný podľa konceptu životnej situácie.
Používateľ si zvolí oblasť, ktorá je pre neho v danej situácii relevantná. Po tomto výbere
sa mu zobrazí zoznam základných životných situácií, vrátane ich popisu a scenárov
riešenia. Stránky používateľa navigujú, aby bez problémov našiel všetky potrebné in
formácie, dokumenty a elektronické služby, ktoré mu umožnia jeho životnú situáciu
a administratívne povinnosti vyriešiť.
Okrem výberu životnej situácie má občan možnosť vyberať príslušnú službu aj
z katalógu poskytovaných služieb.
Viac o typoch služieb
Transakčné služby
• Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla
(za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
Služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za voliteľnú
tabuľku s evidenčným číslom alebo za nové náhodne pridelené evidenčné číslo, alebo
za tabuľku z materiálu, ktorý vyžaruje svetlo, a to k vozidlu, ktorého ste vlastníkom
alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia.
Služba inicializuje proces, v rámci ktorého sa doručí žiadosť o vydanie tabuľky na
vybraný dopravný inšpektorát, pomocou platobného modulu sa uhradí príslušný
poplatok za službu.
• Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla za duplikát
(z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
Služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát k vozid
lu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať
na základe splnomocnenia. O duplikát tabuľky pôvodne vydaného čísla je možné
požiadať po jeho strate, odcudzení alebo v prípade poškodenia pôvodnej tabuľky
s evidenčným číslom. Aj v prípade straty/odcudzenia iba 1 ks tabuľky sa z dôvodu
označenia prideleného duplikátu vymieňajú obidve tabuľky. Ak sa vozidlu prideľuje
predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len
jednej tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný
odovzdať orgánu Policajného zboru aj druhú tabuľku s evidenčným číslom. Služba je
platená, príslušný poplatok sa uhradí pomocou platobného modulu.
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