
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v Senci 

Vnútorné oddelenie 
Hollého 8, 903 01 Senec 

 

              Stránkové hodiny a odporúčania 

 

Od 1. apríla 2020 dochádza k ďalším úpravám  úradných hodín klientskeho centra, oddelenia  

dokladov a dopravného inšpektorátu v Senci, ktoré bude pre verejnosť otvorené nasledovne 

 Pondelok 8:00 – 11:00 

 Utorok 8:00 – 11:00 

 Streda 13:00 – 16:00   

 Štvrtok 8:00 – 11:00 

 Piatok  8:00 – 11:00 

Upozorňujeme občanov, že na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len 

občania, ktorí si online z pohodlia domova dohodnú na dopravnom inšpektoráte termín. 

Rezerváciu termínu je možné vykonať prostredníctvom internetového portálu  www. 

slovensko.sk v sekcii doprava, časť evidencia vozidiel, kde je pre občanov prístupná žiadosť 

o dohodnutie termínu. 

     Zároveň žiadame  občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre 

ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb, ako je napríklad prihlasovanie 

nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie  či vydávane nových osvedčení 

o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných 

dokladov a tabuliek. Ostatné úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom 

na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia si občania  môžu odložiť na neskoršie 

obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní. 

Pokuty za neplatné technické a emisné kontroly polícia v čase mimoriadnej situácie 

neukladá. Vodiči z povolania majú v tomto čase úľavy na úseku ADR či platnosti 

dokladov o kvalifikácii a zdravotnej i psychickej spôsobilosti. 

 

Zamestnanci oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Senci prijímajú žiadosti o vydanie: 

 občianskych preukazov výlučne v nižšie uvedených prípadov, a to 

 pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo 

ktorých časová platnosť skončila, 

 pri nahlásení straty alebo odcudzenia OP, a 

 z dôvodu výmeny neelektronického OP za OP s elektronickým čipom.  

Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov sa neprijímajú vôbec. 

 vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej 

platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu; 

 cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných 

dní za príslušný správny poplatok. 

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nestresujte-sa-pokuty-za-neplatnu-technicku-a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-policia-neuklada
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nestresujte-sa-pokuty-za-neplatnu-technicku-a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-policia-neuklada
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policia-upusta-od-dalsich-sankcii-pre-kamionistov-a-vodicov-z-povolania
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policia-upusta-od-dalsich-sankcii-pre-kamionistov-a-vodicov-z-povolania


Vyhotovené občianske preukazy budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez 

zvýšenia správneho poplatku.  Ostatné doklady si  občania osobne prevezmú v priestoroch 

klientskeho centra.  

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, 

vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené. 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov ako i pracovníkov klientskych 

centier a okresných úradov, budú na tieto pracoviská občania vpustený len s rúškom, 

šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých 

klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov. 

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do 

klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín 

okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu. 


