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Tlačová správa

Ministerstvo vnútra je pripravené vydávať biometrické občianske preukazy
už od decembra
O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú
môcť od decembra požiadať v EÚ aj občania Slovenska. Dôvodom
je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti
občanov Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ
Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj otlačky prstov.
PRAKTICKÁ INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Oddelenia dokladov Policajného zboru budú v tejto súvislosti prijímať žiadosti o vydanie
súčasných občianskych preukazov do stredy 23. novembra 2022 do 12. hodiny. V termíne
od 23. novembra 2022 do 30. novembra 2022 bude prijímanie žiadostí o vydanie súčasných
občianskych preukazov pozastavené.
Dôvodom sú technické práce v súvislosti s prechodom na vydávanie nového typu občianskeho
preukazu, ktoré je možné vykonávať len počas technickej odstávky informačného systému
občianskych preukazov.
Žiadosti o vydanie občianskych preukazov prijaté do 23. novembra 2022 budú vybavené
v zákonných lehotách, keďže Národné personalizačné centrum v týchto dňoch pracuje
v dvojzmenných prevádzkach vrátane víkendov.
Ministerstvo vnútra obmedzenia pri prijímaní žiadostí o vydanie občianskych preukazov
avizovalo už pred pár dňami. Rezort všetkým občanom ďakuje za pochopenie, cieľom
je skvalitňovanie a zlepšovanie služieb pre ľudí.
ŽIADATELIA S REZERVÁCIOU DO 30. NOVEMBRA 2022
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že žiadatelia, ktorí majú rezervovaný termín
na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do konca novembra, môžu byť
vybavení v náhradnom termíne bez ohľadu na rezervovaný termín dňa 23. novembra 2022
v čase od 12.00 h do 17.00 h. Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu bude prijatá
na základe predloženia Potvrdenia o vytvorení rezervácie (notifikácia o vytvorenej
rezervácií). Pokiaľ poskytnutý náhradný termín rezervácie žiadateľom nevyhovuje,
je potrebné urobiť novú rezerváciu.
Ministerstvo vnútra v tejto situácii každému odporúča počkať na termín 1. decembra 2022,
odkedy plánuje vydávať biometrické občianske preukazy s riadnou 10-ročnou platnosťou.
V súčasnosti vydávané občianske preukazy majú platnosť skrátenú do augusta 2031.

