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medzi údaje týkajúce sa Luxemburska a Holandska:

„M A Ď A R S K O
Ministerstvo zahraničných vecí vydáva tieto preukazy totožnosti členom personálu zastupiteľských úradov. Farebný
prúžok v strede identifikačného preukazu označuje rozdielne kategórie:
a)

Modrý prúžok
Tieto preukazy totožnosti sa vydávajú diplomatom a ich rodinným príslušníkom, úradníkom medzinárodných
organizácií v diplomatickej funkcii a ich rodinným príslušníkom.

Príloha k čiastke 85
b)
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Zelený prúžok
Tieto preukazy totožnosti sa vydávajú členom technického a administratívneho personálu diplomatických misií
a ich rodinným príslušníkom, úradníkom medzinárodných organizácií v diplomatickej funkcii a ich rodinným
príslušníkom.
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Ružový prúžok
Tieto preukazy totožnosti sa vydávajú členom konzulárnych úradov a ich rodinným príslušníkom.
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d)
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Žltý prúžok
Tieto preukazy totožnosti sa vydávajú členom služobného personálu diplomatických misií, konzulárnych úradov
alebo zastúpení medzinárodných organizácií a ich rodinným príslušníkom.
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Svetlozelený prúžok
Tieto preukazy totožnosti sa vydávajú členom zahraničných zastúpení a zastúpení medzinárodných organizácií a
ich rodinným príslušníkom, osvedčujú obmedzené diplomatické výhrady a imunity.
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Na prednej strane preukazu totožnosti sú tieto údaje:
meno,
zastupiteľských úrad,
hodnosť,
sériové číslo,
platnosť,
fotografia.
Na zadnej strane sú uvedené tieto údaje:
preukaz totožnosti,
dátum narodenia,
adresa,
poznámky:
1. poznámka o imunite,
2. dátum nastúpenia do služby,
miesto pre čiarový kód (čiarový kód sa zatiaľ nepoužíva),
identifikačné číslo registra údajov.
Všeobecné znaky preukazov:
Doklad je laminovaný (fólia je zobrazená nižšie). Je vodotesný, nemôže byť pozmenený bez toho, aby bol poškodený,
a má tieto ochranné prvky: obsah citlivý na ultrafialové svetlo, ochranu mikropísmom, metalizovaný papier.
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Žiadosti o vydanie preukazu totožnosti sa podávajú verbálnou nótou na úrad protokolu, konzulárne a informačné
riaditeľstvo, ministerstvo zahraničných vecí spolu s dvomi aktuálnymi fotografiami dotknutej osoby. Verbálna nóta
obsahuje označenie žiadateľa a musí na nej byť udané, či je žiadateľ diplomatom alebo členom technického personálu.
Preukazy totožnosti sa vrátia úradu protokolu, konzulárnemu riaditeľstvu, ministerstvu zahraničných vecí na konci
funkcie.
Úrad protokolu, konzulárne a informačné riaditeľstvo používa päť rôznych preukazov totožnosti, ktorým sa ich držitelia
rozlišujú na diplomatov, členov technického personálu, honorárnych konzulov Malty, honorárnych konzulov iných krajín
zastúpených na Malte alebo členov personálu medzinárodných organizácií. Každý preukaz totožnosti má platnosť štyri
roky.
1.

Diplomati
Čierny preukaz totožnosti udáva, že jeho držiteľ je diplomat. Tento preukaz totožnosti sa vydáva diplomatickému
personálu zahraničného zastúpenia a ich manželkám/manželom, ako aj deťom, ktoré dovŕšili 18. rok veku, ktoré sú
členmi domácnosti.
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Konzuli
Sú dva druhy preukazov totožnosti pre konzulov, jeden zelený a jeden hnedý. Zelený preukaz totožnosti sa vydáva
honorárnym konzulom Malty v zahraničí, hnedý preukaz totožnosti sa vydáva honorárnym konzulom zatupujúcim
iné štáty na Malte.

3.

Administratívny a technický personál
A. Modrý preukaz totožnosti sa vydáva členom technického a administratívneho personálu a rodinným
príslušníkom zastupiteľských úradov akreditovaných na Malte.

4.

Personál medzinárodných organizácií
Preukazy totožnosti gaštanovej farby sa vydávajú členom personálu medzinárodných organizácií a ich rodinným
príslušníkom, ktorí sú členmi ich domácnosti.

Technické znaky preukazov totožnosti vydaných ministerstvom zahraničných vecí sú:
a)

registrované čísla preukazu totožnosti;

b)

podpis povereného úradníka protokolu a

c)

laminovanie preukazov totožnosti s cieľom obmedziť ich falšovanie.“;

medzi údaje týkajúce sa Rakúska a Portugalska:

„P O Ľ S K O
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VŠEOBECNÉ ZNAKY

DOKLAD: DIPLOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ PREUKAZ VYDÁVANÝ
MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ (MSZ)

ROZMER: 100 mm x 71 mm
POČET STRÁN: 2 (dve)
OSOBNÉ ÚDAJE:
–

OCHRANA FOTOGRAFIE PROTI VÝMENE:
ochranné prvky sa nezverejňujú; fotografia sa umiestni v ľavom spodnom rohu prednej strany dokladu;

OSTATNÉ ZNAKY:
–

skratka ministerstva zahraničných vecí (MSZ) sa vyníma na pozadí z horizontálnych čiar vytlačených v kruhu
s priemerom 29 mm;

–

obrys písmena M je bez gilošového vzoru. Plochy medzi obrysovými líniami písmen S a Z sú šrafované, v rámci písmena
S sú šrafované doľava, v rámci písmena Z doprava.

TEXT:
Všetky názvy políčok a údaje na zadnej strane dokladu sú vytlačené čiernou ofsetovou tlačou.“
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a medzi údaje týkajúce sa Portugalska a Fínska:

„S L O V I N S K O
Poznámka: Slovinsko nedodalo žiadne údaje.

SLOVENSKO

Preukazy totožnosti osôb akreditovaných v Slovenskej republike vydáva diplomatický protokol Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Druhy preukazov totožnosti:
1. Druh „d“ –

(červené) preukazy totožnosti sa vydávajú diplomatom a ich rodinným príslušníkom.

2. Druh „ATP“ – (modré) preukazy totožnosti sa vydávajú členom administratívneho a technického personálu a ich
rodinným príslušníkom.
3. Druh „SP“ –

(zelené) preukazy totožnosti sa vydávajú členom služobného personálu a ich rodinným príslušníkom a
súkromným služobným osobám.
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(fialové) preukazy totožnosti sa vydávajú zamestnancom medzinárodných organizácií a ich rodinným
príslušníkom.

5. Druh „HK“ –

(sivé) preukazy totožnosti sa vydávajú honorárnym konzulom.

Predná strana preukazu totožnosti obsahuje:
a) názov, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie a funkciu držiteľa preukazu totožnosti,
c) čiarový kód čitateľný prístrojom (podobný občianskym preukazom a cestovným pasom používaným policajnými
orgánmi na identifikačné účely.“.
Zadná strana preukazu totožnosti obsahuje:
a) vysvetľujúci text,
b) adresa držiteľa preukazu totožnosti,
c) dátum vydania,
d) podpis držiteľa preukazu totožnosti,
e) podpis riaditeľa diplomatického protokolu,
f)

odtlačok pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Potlačený dokument má veľkosť 99 x 68 mm a je vytlačený na bielom bezpečnostnom papieri s presne umiestnenou
viacfarebnou vodotlačou, ako aj zapustený ochranný plastový prúžok a ochranné vlákna. Preukaz je chránený
laminovaním v termoplastovej fólii o rozmere 105 x 74 mm.

Preukaz je chránený týmito ochrannými prvkami:
a) vodotlač,
b) plastový prúžok,
c) ochranné vlákna,
d) ochranná hĺbková tlač,
e) ochrana v infračervenom pásme,
f)

opticky premenlivý prvok,

g) číslovanie.“.

