
Občianske preukazy : oslobodenie od správnych poplatkov:  

• od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého 
občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po 
skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. 
z. o občianskych preukazoch , 

• od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 
ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 
60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

• od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 
ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu 
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Vodičské preukazy  

Správne poplatky - zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  

Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu)                  1,50 € 

Vydanie VP a MVP (do 30 dní) 6,50 € 

Vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní) 6,50 € 

Vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní) 6,50 € 

Rozšírenie VP (do 30 dní) 6,50 € 

Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP  
a skončení jeho platnosti (do 30 dní) 

6,50 € 
  

Vydanie VP, MVP – náhrada za odcudzený (do 30 dní) 6,50 € 

Vydanie VP, MVP - náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní) 6,50 € 

Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 
dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4 -
násobku príslušnej sadzby, t.j. 26 €.  

Medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie za nezmenený správny 
poplatok, t.j. 6,50 €. 

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 
2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace 
pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 
65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení 
motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 89 ods. 2) nie starší 
ako päť rokov! Na výzvu policajta sú povinní sa takým dokladom preukázať.“ To 



znamená, že ak máte vydané potvrdenie o zdravotnej prehliadke bez obmedzenia 
platnosti, môže byť platné 5 rokov. 

U vodičov, ktorí majú vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 a majú oprávnenie 

viesť vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, je okrem dokladu o zdravotnej 

spôsobilosti potrebné aj potvrdenie o psychickej spôsobilosti. Nimi sú povinní sa na výzvu 

policajta preukázať. Doklady nesmú byť staršie ako päť rokov. 

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí 65 

rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa: 

- vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE 

- vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na 

prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na 

poskytovanie poštových služieb. 

Obmedzená platnosť 

- vodičáky vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 platia do 31. decembra 2023 

- vodičáky vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 platia do 31. decembra 2032 

Platnosť vodičského preukazu vydaného po 19. januári 2013 je: 

- 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE aT 

- 5 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a 

DE 

- 5 rokov, ak máte viac ako 63 rokov, musíte však predložiť platný doklad o zdravotnej 

spôsobilosti 

- Od 19. januára 2013 totiž došlo k zmenám vo vydávaní vodičských preukazov. Tieto zmeny 

vyplývajú z ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli prebraté do 

právneho poriadku Slovenskej republiky, 

Koľko zaplatíte za výmenu? 

Výmena vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013 stojí pre osoby do 65 

rokov 6,50 €.  Nad 65 rokov je to bezplatné. 

 

 

 


