
VZORY TABULIEK S EVIDEN�NÝM �ÍSLOM

1. Tabu�ka s eviden�ným �íslom s rozmermi pridelená vozidlu kategórie M, N a pre 
nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L7e

rozmer 52 cm x 11 cm 

rozmer 34 cm x 20 cm 

2. Tabu�ka s eviden�ným �íslom pridelená vozidlu kategórie O, R, T a C  

rozmer 52 cm x 11 cm 

3. Tabu�ka s eviden�ným �íslom pridelená vozidlu kategórie O a R 

rozmer 34 cm x 20 cm 

4. Tabu�ka s eviden�ným �íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu kategórie L3e,
L4e, L5e, T, C a pre viacú�elové štvorkolky kategórie L7e alebo vozidlu kategórie O1, ktorého 
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5. Tabu�ka s eviden�ným �íslom s rozmermi 14,5 cm x 11 cm pridelená vozidlu kategórie 
L1e, L2e a L6e

6. Tabu�ka so zvláštnym eviden�ným �íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu 
ur�enému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky 

7. Tabu�ka so zvláštnym eviden�ným �íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu alebo vozidlu používanému na 
skúšobné jazdy

8. Tabu�ka so zvláštnym eviden�ným �íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
športovému vozidlu 

9. Tabu�ka so zvláštnym eviden�ným �íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
historickému vozidlu 

alebo vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L



10. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
jednotlivému vozidlu dovezenému do Slovenskej republiky 

 
 

11. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu 
kategórie Ps a Ls 

 
 

12. Tabu ka s osobitným eviden ným íslom pridelená vozidlu Policajného zboru 
a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 
rozmer 24 cm x 15 cm 

 
 

rozmer 14,5 cm x 11 cm 

 



       

13. Tabu ka s osobitným eviden ným íslom pridelená vozidlu ozbrojených síl, Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky a rozpo tových a príspevkových organizácií v jeho 
pôsobnosti 

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 
rozmer 24 cm x 15 cm 

 
rozmer 14,5 cm x 11 cm 

 
 

14. Tabu ka s eviden ným íslom, ktorú možno vyhotovi  na žiados  držite a vozidla alebo 
vlastníka vozidla  

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 



rozmer 24 cm x 15 cm 

 
rozmer 14,5 cm x 11 cm 
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