
Dvojdielne osvedčenia o evidencii vozidiel od 1.6.2010

Dňom 1.6.2010 nadobúda účinnosť zákon č. 144/2010 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a niektoré ďalšie zákony. Medzi inými aj zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 

premávke. Zmeny v ňom sa týkajú predovšetkým zavedenia novej podoby osvedčenia o evidencii.

V súčasnosti vydávané osvedčenie o evidencii vozidla (hárok papiera formátu A4) nahradí dvojica dokladov -

osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Nové dvojdielne osvedčenia o evidencii sa budú 

vydávať od 1.6.2010. Dovtedy vydané doklady podľa starších vzorov ostanú v platnosti a bude ich možné naďalej 

používať. Pre vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii (nemajú evidenčné číslo), sa bude rovnako, ako dosiaľ, 

vydávať jednodielny doklad, tzv. technické osvedčenie vozidla.

Osvedčenie o evidencii časť I je tvorené mikroprocesorovou čipovou kartou. Údaje na ňom sú zaznamenané v 

písomnej aj v elektronickej forme. Vodič ho bude musieť mať pri vedení vozidla so sebou. Vydávané bude 

orgánmi PZ SR s platnosťou na 10 rokov. Súčasné osvedčenia o evidencii (formát A4) sa budú po 1.6.2010 

považovať za osvedčenia o evidencii časť I. To isté platí aj pre staré osvedčenia o evidencii vydávané spolu s 

technickým preukazom do marca 2005 (papierová karta zatavená v plastovom puzdre).

Osvedčenie o evidencii časť II má slúžiť na preukázanie zhodnosti vozidla so schválením na prevádzku v 

premávke na pozemných komunikáciách. Vodič ho nebude môcť mať pri vedení vozidla so sebou okrem 

prípadov, kedy bude tvoriť dočasnú náhradu za osvedčenie o evidencii časť I. Formou bude približne zodpovedať 

terajšiemu osvedčeniu o evidencii (formát A4). Vydávať ho bude Štátny dopravný úrad (súčasť Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) alebo príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 

prípadne výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla. V osobitných prípadoch aj orgán PZ SR. Staré technické 

preukazy vydávané do marca 2005 sa budú považovať za osvedčenia o evidencii časť II.
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