
Doklady na vedenie a premávku vozidla - č. 1 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady 
predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, pozri predchádzajúci 
dokument. 

V dokumente pod písmenom i) sú uvedené:                                                                              
iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 168/1996 Z. z., § 12 
zákona č. 280/2006 Z. z.) 

Doplnok k textu:  

Zákon č. 168/1996 Z. z. napr.:       
§ 4 písm. d) zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol 

doklad o oprávnení podnikať, 
§ 20 ods. 4, ... vyškolené osádky - osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho 
nebezpečné veci, 

Zákon č. 280/2006 Z. z.                                                                                                                   
§ 12                                                                                                                                                            
1) Osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a 
kvalifikačná karta vodiča sú súčasťou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v 
premávke na pozemných komunikáciách.                                                                                  
2) Vodič je povinný mať pri sebe pri vedení motorového vozidla osvedčenie o 
základnej kvalifikácii alebo osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnú 
kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.  ( § 4 
ods. 1 písm. b) zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

§3  
(3) Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali 
vodičské oprávnenie 
a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 
písm. b), a 
b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 
1 písm. a). 
 
§ 8 
(2) Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt 
alebo pracovisko 
a) do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je 
držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, 
b) do piatich rokov od uplynutia lehoty uvedenej v § 3 ods. 3 

Z uvedeného vyplýva, že vodič osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačnú kartu 
reálne musí získať  

najneskoršie do 10. septembra 2013, ak sa jedná o vodičov vozidiel osobnej dopravy,                                 
najneskoršie do 10. septembra 2014, ak sa jedná o vodičov nákladnej dopravy.                                                      



Záver 
V prípade, že pri kontrole bude od vás kontrolný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vyžadovať doklad Osvedčenie 
o pravidelnom výcviku a kvalifikačnú kartu pred horeuvedeným termínom,  
nesúhlaste s udelením blokovej pokuty a požadujte spísanie záznamu o priestupku 
s vaším vyjadrením, podľa prechádzajúceho textu k uvedenej problematike. 
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