
Parkovací preukaz. 
Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu (u svojej 

sociálnej pracovníčky) o parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba je fyzickou osobou 
s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanou na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom, alebo že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má praktickú slepotu alebo úplnú 
slepotu oboch očí. 

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko 
pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 
2008, platí do 31. decembra 2013, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona účinného od 1. januára 
2009. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné označenie 
vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu 
odkázanú na individuálnu prepravu do 31. decembra 2008 a neuplynula doba jeho platnosti, 
vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz podľa zákona účinného od 1. januára 2009 na základe 
písomnej žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podanej v období od 1. 
februára 2009 do 31. decembra 2013, a to bez uhradenia správneho poplatku. O vyhotovení 
parkovacieho preukazu sa nevydáva písomné rozhodnutie.  

Na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods. 13 a na základe posudkového záveru 
o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie príslušný 
orgán vypracúva posudok na účely parkovacieho preukazu, ktorý obsahuje 
a) mieru funkčnej poruchy, 
b) vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, 
c) vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu repravu 
osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a 
d) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár. 
 

Príloha č. 9 

k zákonu č. ...../2008 Z. z. 

 

 

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím 

 

Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím: 

 



 
 

Zadná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím: 

 
 

 

 


