Doklady pre vedenie vozidla nemajú neohraničenú životnosť!
Čo musíme pri kontrole predložiť určuje zákon
O povinnej dokladovej výbave každého vodiča hovorí Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke. Ten jasne vymedzuje, ktoré doklady je potrebné mať na vedenie vozidla pri
sebe. O zvyšných však neplatia žiadne špeciálne ustanovenia, preto si ich môžete pokojne
nechať aj priamo v aute. Preto by predloženie zvyšných dokumentov nemalo byť problém.
Pozor, ak na niektorý doklad zabudnete, hrozí vám finančná pokuta. V horšom prípade
dokonca zákaz pokračovať v jazde.
Pri cestnej kontrole ste povinný preukázať svoju totožnosť. Môžete tak príslušníkovi polície
predložiť občiansky preukaz alebo pas. Potrebné doklady v skratke:
– vodičský preukaz
– občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
– doklad o technickej kontrole
– doklad o emisnej kontrole
– doklad k PZP (tzv. biela a zelená karta)
– osvedčenie o evidencii vozidla
– ak máte nad 65 rokov alebo ste vodičom nákladnej dopravy, tak aj doklad o zdravotnej a
psychickej spôsobilosti
Vodičský preukaz.
Na Slovensku je momentálne v obehu 5 druhov vodičských preukazov. Vodičské preukazy
vydané do 19. januára 2013 boli vydávané s neobmedzenou platnosťou. Všetky doklady
vydané po tomto termíne už majú platnosť 15 rokov. Problémom však je, že ani tzv.
neobmedzené vodičské preukazy neplatia večne. Sú platné do 31. decembra 2032, a to
v nadväznosti na zjednotenie právnej úpravy vo všetkých členských štátoch EÚ. Tieto
vodičské preukazy nemajú vyznačený koniec platnosti.
Platnosť ostatných vodičských preukazov môžete jednoducho skontrolovať na samotnom
preukaze. Policajný orgán vydáva preukazy s dobou platnosti pätnásť rokov, ak ste
nedosiahli vek 65 rokov. Vodičské oprávnenie pre skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D alebo D+E sa vydáva s platnosťou na päť rokov.

Doklady o kontrolách vozidla
Povinnými dokladmi, ktoré potrebujete mať v aute sú doklady o absolvovaní STK a EK.
Tieto doklady potvrdzujú, že je auto spôsobilé na prevádzku. Predložiť ich bude potrebné
pri každej policajnej kontrole vozidla. Nezabudnite, technická kontrola musí byť
vykonávaná pravidelne v závislosti od veku auta. Pri novom vozidle je nutné technickú
kontrolu absolvovať po 4 rokoch od prvej registrácie, potom sa však na „estékáčku“ musíte
vybrať každé 2 roky.
Biela a zelená karta
Doklad o zaplatení PZP, takzvaná biela karta patrí medzi povinné doklady v aute, ktoré
musíte mať pri sebe. Na Slovensku vám postačí táto biela karta, no pri vycestovaní za
hranice však musíte mať so sebou aj zelenú kartu. Na nej sú označené krajiny, v ktorých
povinné zmluvné poistenie platí.
Osvedčenie o evidencii
Posledným povinným dokladom je aj osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie
vozidla . Držitelia vozidla dostanú preukazy dva. Jednému sa hovorí veľký technický
preukaz a druhému malý, ktorý má podobu kreditnej kartičky. Tento malý technický
preukaz ste povinný nosiť vždy na Slovensku. Veľký musíte nechať doma. Dokonca po
vystúpení z auta v ňom nesmiete nechať ani „malý technický preukaz“. Je nutné si
uvedomiť, že aj tieto doklady majú obmedzenú dobu platnosti, bežne desať rokov!
Doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti
Ak má vodič nad 65 rokov, musia mať okrem vodičského preukazu aj platný doklad
o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tento doklad by sa mal obnovovať každé 2 roky.
Vystaví vám ho po zdravotnej prehliadke obvodný lekár.
Pri nepredložení dokladov vás môžu pokutovať až do výšky 66 eur. Pri jazde bez
vodičského preukazu bude priestupok posunutý na správne konanie a môžete byť
dodatočne pokutovaný až vo výške 100 eur.

