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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 29. mar ca 2004,

kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 130 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu -
ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

PRVÁ  ČASŤ
PRA VID LÁ CEST NEJ PRE MÁV KY

PRVÁ  HLA  VA

OZNA ČE NIE SPOJ NI CE, VO ZID LA,
PRE ČNIE VA JÚ CE HO NÁ KLA DU A OSO BY

VY KO NÁ VA JÚ CEJ PRÁ CE NA CES TE

§ 1

Ozna če nie spoj ni ce pri vle če ní mo to ro vých
vo zi diel a jej dĺž ka

(k § 32 ods. 5 zá ko na)

Pri vle če ní mo to ro vé ho vo zid la musí by� dĺž ka spoj ni -
ce taká, aby vzdia le nos� me dzi vo zid la mi ne bo la väč šia
ako 6 m. Ak sa po u ži je lano, ne smie by� vzdia le nos� me -
dzi vo zid la mi men šia ako 2,5 m; ak sa po u ži je tyč, ne -
smie by� men šia ako 1 m. Spoj ni ca musí by� zre te¾ ne
ozna če ná, a to tyč prieč ny mi čer ve ný mi a bie ly mi pruh -
mi so šír kou 7,5 cm a lano čer ve nou zá stav kou ale bo
štít kom s roz mer mi naj me nej 20 cm x 20 cm.

§ 2

Oso bit né ozna če nie vo zi diel
(k § 41 ods. 3 zá ko na)

(1) Oso bit né ozna če nie vy ob ra ze né v prí lo he č. 1 sa
po u ží va na
a) vo zid le pre pra vu jú com �až ko zdra vot ne ale bo �až ko

po hy bo vo pos tih nu tú oso bu od ká za nú na  indivi -
duálnu pre pra vu (č. O 1),

b) vo zid le ve de nom slu cho vo pos tih nu tou oso bou (č. O 2),
c) vo zid le le ká ra pri pos ky to va ní zdra vot nej sta rost li -

vos ti (č. O 3),
d) auto bu se, kto rým sa pre pra vu jú deti (č. O 4),
e) vo zid le ve de nom vo di čom za čia toč ní kom (č. O 5).

(2) Oso bit né ozna če nie sa umies tňu je vo vnút ri vo -
zid la pred pra vou čas �ou pred né ho skla a ¾a vou čas �ou
zad né ho skla; ak to nie je mož né, oso bit né ozna če nie sa 
umies tňu je na inom vhod nom mies te v pred nej a zad -

nej čas ti vo zid la. Oso bit né ozna če nie musí by� vždy
dob re vi di te¾ né, ne smie ob me dzo va� vo di ča vo vý h¾a de
a ne smie ohro zo va� vo di ča ani pre pra vo va né oso by.

§ 3

Ozna čo va nie pre čnie va jú ce ho ná kla du
(k § 48 ods. 5 zá ko na)

(1) Ak ná klad pre čnie va vo zid lo vpre du ale bo vza du
viac ako o 1 m ale bo ak ná klad na mo to ro vom vo zid le
ale bo na jazd nej sú pra ve pre čnie va do stra ny von kaj ší
ok raj ob ryso vých sve tiel viac ako o 40 cm a na ne mo to -
ro vom vo zid le jeho ok raj viac ako o 40 cm, musí by� pre -
čnie va jú ci ko niec ná kla du ozna če ný čer ve nou zá stav -
kou s roz mer mi naj me nej 30 cm x 30 cm; za zní že nej
vi di te¾ nos ti vpre du ne o sl ňu jú cim bie lym svet lom a bie -
lou od raz kou a vza du čer ve ným svet lom a čer ve nou od -
raz kou. Od raz ky môžu by� umies tne né naj viac 150 cm
nad ro vi nou vo zov ky; od raz ky ne smú ma� troj uhol ní -
ko vý tvar. 

(2) Pri pre pra ve po ¾no hos po dár skych pro duk tov
(sena, sla my a po dob ne) ne pla tí usta no ve nie od se ku 1
o ozna če ní ná kla du pre čnie va jú ce ho vo zid lo do stra ny;
za zní že nej vi di te¾ nos ti sa však po u ži jú svet lá ale bo od -
raz ky.

§ 4

Ozna čo va nie oso by vy ko ná va jú cej prá ce na ces te
(k § 59 ods. 2 zá ko na)

(1) Oso ba, kto rá vy ko ná va na ces te prá cu spo je nú
s jej údrž bou, op ra vou ale bo vý stav bou ale bo inú pra -
cov nú čin nos�, na kto rú je opráv ne ná, musí ma� na
sebe zvon ku vi di te¾ ný ochran ný odev oran žo vej far by,
kto ré ho pred ná aj zad ná plo cha má naj me nej
1 500 cm2.

(2) Ochran ný odev pod ¾a od se ku 1 musí by� z flu o res -
ku jú ce ho ma te riá lu, spre du aj zo za du opat re ný dvo ma
vo do rov ný mi pás mi z ref lex nej fó lie ale bo z bie lych od -
ra ziek ši ro kých 5 cm až 10 cm, dl hých naj me nej 25 cm,
vzdia le ných od seba 5 cm až 10 cm a umies tne ných sú -
mer ne na stred nú zvis lú os tej to plo chy, pri čom plo cha
ani jed né ho z pá sov na hor nej čas ti ode vu na sto ja cej
oso be ne smie by� niž šie ako 90 cm nad úrov ňou vo zov -
ky.
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DRU HÁ  HLA  VA

DO PRAV NÉ ZNAČ KY
A DO PRAV NÉ ZA RIA DE NIA, RIA DE NIE CEST NEJ

PRE MÁV KY A ZA STA VO VA NIE VO ZI DIEL

Do prav né znač ky a do prav né za r ia de nia

§ 5

(1) Zvis lé do prav né znač ky sa čle nia pod ¾a výz namu
na
a) vý straž né znač ky (č. A 1a až A 31),
b) zá ka zo vé znač ky (č. B 1 až B 37),
c) prí ka zo vé znač ky (č. C 1 až C 16),
d) in for ma tív ne znač ky (č. D 1a až D 69c), 
e) do dat ko vé ta bu¾ ky (č. E 1 až E 10).

(2) Vý straž né znač ky upo zor ňu jú na mies ta, kde
účast ní ko vi cest nej pre máv ky hro zí ne bez pe čen stvo
a kde musí dba� na zvý še nú opa tr nos�.

(3) Zá ka zo vé znač ky uk la da jú účast ní ko vi cest nej
pre máv ky zá ka zy ale bo ob me dze nia. 

(4) Prí ka zo vé znač ky uk la da jú účast ní ko vi cest nej
pre máv ky prí ka zy.

(5) In for ma tív ne znač ky pos ky tu jú účast ní ko vi cest -
nej pre máv ky pot reb né in for má cie ale bo slú žia na jeho
orien tá ciu, ale bo mu uk la da jú ur či té po vin nos ti.

(6) Do dat ko vé ta bu¾ ky spres ňu jú, do pĺ ňa jú ale bo ob -
me dzu jú výz nam do prav nej znač ky, pod kto rou sú
umies tne né. Ak sa tým ne na ru ší či ta te¾ nos� znač ky,
môžu sa ná pi sy a sym bo ly vy zna či� pria mo v spod nej
čas ti znač ky.

(7) Zvis lé do prav né znač ky sa čle nia pod ¾a po u ži tia
na
a) tr va lé,
b) tr va lé s pre men ným sym bo lom,
c) pre nos né.

(8) Tr va lé zvis lé do prav né znač ky sú znač ky zo bra ze -
né na pod kla do vej ta bu li, kto rá je upev ne ná na stĺ pi ku
ale bo na inej nos nej kon štruk cii pev ne spo je nej so ze -
mou.

(9) Tr va lé zvis lé do prav né znač ky s pre men ným sym -
bo lom (ïa lej len „pre men né znač ky“) sú znač ky zo bra ze -
né na elek tro nic kom ale bo elek tro me cha nic kom pa ne li,
kto rých výz nam môže by� pod ¾a po žia dav ky zme ne ný
ale bo vyp nu tý. Vo funk čnom sta ve sú nad ra de né pre -
nos ným aj tr va lým zvis lým do prav ným znač kám. Ako
pre men né znač ky ne mô žu by� zo bra ze né znač ky
č. A 20a, A 20b, B 34, C 1 až C 3, D 1a, D 1b a D 7.

(10) Pre nos né zvis lé do prav né znač ky sú nad ra de né
tr va lým zvis lým do prav ným znač kám. Pre nos nou zvis -
lou do prav nou znač kou sa ro zu mie znač ka umies tne ná 
na červeno-bielom pru ho va nom stĺ pi ku (sto jan če ku)
ale bo na vo zid le. 

(11) Ak je pri zme ne úpra vy cest nej pre máv ky ne sú lad
me dzi zvis lý mi do prav ný mi znač ka mi a vo do rov ný mi
do prav ný mi znač ka mi, zvis lé do prav né znač ky sú nad -
ra de né vo do rov ným do prav ným znač kám.

(12) Zá kaz, ob me dze nie ale bo prí kaz vy plý va jú ci
z prí sluš nej zvis lej do prav nej znač ky sa kon čí na naj -
bliž šej kri žo vat ke, ak nie je skôr skon če ný inak. Úze mie 
zóny, kto ré ho za čia tok je vy zna če ný do prav nou znač -
kou, sa kon čí až do prav nou znač kou umies tne nou na
jej skon če nie. 

(13) Zá ka zo vá ale bo prí ka zo vá znač ka umies tne ná
nad vo zov kou pla tí len pre jazd ný pruh, nad kto rým je
umies tne ná. 

(14) Pre zdô raz ne nie výz namu a zlep še nie vi di te¾ nos ti 
mož no zvis lú do prav nú znač ku umies tni� na re tro ref -
lex ný žl to ze le ný flu o res ku jú ci pod klad.

§ 6

Vo do rov né do prav né znač ky (č. V 1a až V 16) sa po u -
ží va jú na vo zov ke a sú čas tiach ces ty samo stat ne ale bo
v spo je ní so zvis lý mi do prav ný mi znač ka mi, prí pad ne
s do prav ný mi za ria de nia mi, kto rých výz nam zdô raz ňu -
jú ale bo spres ňu jú. Vo do rov né do prav né znač ky sú vy -
zna če né far bou ale bo iným dob re vi di te¾ ným a zro zu mi -
te¾ ným spô so bom; pre chod ná zme na úpra vy cest nej
pre máv ky sa vy zna ču je oran žo vou far bou. 

§ 7

Do prav né za ria de nia sú naj mä
a) sve tel né sig na li zač né za ria de nia so sve tel ný mi sig -

nál mi (č. S 1a až S 9g),
b) do prav né ku že le (č. Z 1),
c) zá bra ny na ozna čo va nie uzá vie rok ale bo pre ká -

žok (č. Z 2a a č. Z 2b),
d) žlté a čier ne pru hy ozna ču jú ce tr va lé pre káž ky

(č. Z 2c); žl tý mi a čier ny mi pruh mi sa ozna ču jú aj
prieč ne vy vý še ni ny na vo zov ke na ob me dze nie rých -
lo sti jaz dy v sú la de s naj vy ššou do vo le nou rých lo -
s�ou na tom to úse ku vo zov ky (ïa lej len „spo ma ¾o va cí 
prah“), kto ré sa môžu po u ži� v obci tam, kde nie je
do vo le ná vyš šia rých los� ako 40 km.h-1, 

e) vo dia ce ta bu le (č. Z 3a a č. Z 3b),
f) sme ro va cie dos ky (č. Z 4a až č. Z 4c) a vo dia ce dos ky

(č. Z 4d až č. Z 4f),
g) za sta vo va cie ter če (č. Z 5a a č. Z 5b),
h) vý straž né a sve tel né ma já či ky ozna ču jú ce do prav né

ostrov če ky, prí pad ne pre káž ky cest nej pre máv ky,
i) sme ro vé stĺ pi ky,
j) od raz ky oran žo vej far by vy zna ču jú ce ok raj ces ty

vpra vo a od raz ky bie lej far by vy zna ču jú ce ok raj ces -
ty v¾a vo v sme re jaz dy,

k) do prav né hlás ni ce,
l) vý straž né pre ru šo va né oran žo vé ale bo žlté svet lá

umies tne né na do prav ných ku že ¾och, do prav ných
hlás ni ciach, zá bra nách, sme ro va cích do skách a po -
dob ne, upo zor ňu jú ce vo di čov na ne vy hnut nos� dba� 
na zvý še nú opa tr nos�,

m) od ra zo vé zr kad lá,
n) zá brad lia, zvo did lá, pro ti ná ra zo vé ba rié ry, vo dia ce

ste ny, vo dia ce pra hy a vo dia ce ob rub ní ky, 
o) par ko va cie koly s čer ve ný mi a bie ly mi pruh mi, kto ré

sa môžu po u ži� na vy hra de ných par ko vis kách,
p) do prav né zá vo ry a koly s čer ve ný mi a bie ly mi pruh -

mi a mo bil ná do prav ná ze leň, kto ré sa môžu po u ži�
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na za brá ne nie ale bo na ob me dze nie vjaz du vo zi diel
tam, kde je ich jaz da za ká za ná ale bo ob me dze ná; na
chod ní ku a v pe šej zóne sa môžu po u ži� do prav né zá -
vo ry a koly aj v inom fa reb nom vy ho to ve ní,

r) elek tro nic ké ale bo elek tro me cha nic ké pa ne ly pre
pre men né znač ky (č. Z 6a a č. Z 6b). 

§ 8

(1) Vy ob ra ze nie do prav ných zna čiek a do prav ných
za ria de ní, ich čís la, roz me ry, far by, pres né vy ho to ve nie 
a výz nam sú usta no ve né v prí lo he č. 1. 

(2) Vy ho to ve nie a tva ry sym bo lov do prav ných zna -
čiek a do prav ných za ria de ní sa ne smú me ni�; to ne pla tí 
pre do prav né znač ky a do prav né za ria de nia so sym bol -
mi, kto ré môžu by� ob rá te né, pre do prav né znač ky a do -
prav né za ria de nia so sym bol mi, čís li ca mi a po dob ne,
kto ré sú uve de né len ako vzo ry, a pre pre men né znač ky
zo bra ze né na elek tro nic kom pa ne li.

(3) Fa reb né vy ho to ve nie pre men ných zna čiek zo bra -
ze ných na elek tro nic kom pa ne li môže by� od liš né od vy -
ob ra ze nia v prí lo he č. 1, a to tak, že pod klad je tma vý
a ná pi sy, sym bo ly a ohra ni če nie sú svet lé; umies tne nie
čer ve nej far by musí by� zhod né s jej vy ob ra ze ním v prí -
lo he č. 1. Prí ka zo vá znač ka zo bra ze ná na tom to pa ne li
musí ma� fa reb né vy ho to ve nie zhod né s prí lo hou č. 1. 

Ria de nie cest  nej  pre máv ky sve tel  ný mi
sig nál  mi

§ 9

(1) Pri ria de ní cest nej pre máv ky na kri žo vat ke sa po -
u ží va jú naj mä sve tel né sig ná ly troj fa reb nej sús ta vy
s pl ný mi kru ho vý mi svet la mi ale bo so svet la mi so sme -
ro vý mi šíp ka mi.

(2) Pri ria de ní cest nej pre máv ky na kri žo vat ke zna -
me ná pre vo di ča
a) sig nál s čer ve ným svet lom „Stoj!“ po vin nos� za sta vi�

vo zid lo pred prieč nou sú vis lou čia rou (č. V 5a,
č. V 5b ale bo č. V 5c), a kde taká čia ra nie je, pred
sve tel ným sig na li zač ným za ria de ním,

b) sig nál so sú čas ne svie tia cim čer ve ným a žl tým svet -
lom „Po zor!“ po vin nos� pri pra vi� sa na jaz du,

c) sig nál so ze le ným pl ným kru ho vým svet lom „Vo¾ no“
mož nos� po kra čo va� v jaz de a ak do dr ží usta no ve nia
o od bo čo va ní a také od bo čo va nie nie je za ká za né do -
prav nou znač kou, môže od bo či� vpra vo ale bo v¾a vo;
ak svie ti sig nál na opus te nie kri žo vat ky (č. S 4)
umies tne ný v pro ti ¾ah lom rohu kri žo vat ky, ne pla tí
pre od bo čo va nie v¾a vo usta no ve nie § 18 ods. 4 zá ko -
na,

d) sig nál so žl tým svet lom „Po zor!“ po vin nos� za sta vi�
vo zid lo pred prieč nou sú vis lou čia rou (č. V 5a,
č. V 5b ale bo č. V 5c), a kde taká čia ra nie je, pred
sve tel ným sig na li zač ným za ria de ním; ak je však vo -
zid lo pri roz svie te ní toh to sig ná lu už tak blíz ko, že by 
vo dič ne mo hol vo zid lo bez peč ne za sta vi�, smie po -
kra čo va� v jaz de; ak svet lo toh to sig ná lu svie ti pre ru -

šo va ne, ne jde o kri žo vat ku s pre máv kou ria de nou
sve tel ný mi sig nál mi,

e) sig nál so ze le nou sme ro vou šíp kou ale bo šíp ka mi
mož nos� po kra čo va� v jaz de len v sme re, kto rým šíp -
ka ale bo šíp ky uka zu jú; ak ze le ná šíp ka sme ru je v¾a -
vo, ne pla tí pre od bo čo va nie v¾a vo usta no ve nie § 18
ods. 4 zá ko na; 

f) sig nál žl té ho svet la v tva re chod ca (č. S 3c), kto rým je 
do pl ne ný sig nál so ze le nou šíp kou sme ru jú cou
vpra vo ale bo v¾a vo, upo zor ňu je vo di ča, že pri jaz de
sme rom, kto rým táto šíp ka uka zu je, kri žu je smer
chô dze pre chá dza jú cich chod cov, prí pad ne aj smer
jaz dy cyk lis tov pre chá dza jú cich cez prie chod pre
cyk lis tov, kto rým je po vin ný da� pred nos�, pri tom
ich ne smie ohroz i� ani ob me dzi�; na ten to účel je po -
vin ný za sta vi� vo zid lo,

g) sig nál do pln ko vej ze le nej šíp ky ale bo ší pok svie tia ci
sú čas ne so sig ná lom s čer ve ným svet lom „Stoj!“ ale -
bo so žl tým svet lom „Po zor!“ mož nos� po kra čo va�
v jaz de len v sme re, kto rým šíp ka ale bo šíp ky uka zu -
jú; pri tom vo dič musí da� pred nos� v jaz de vo zid lám
idú cim vo vo¾ nom sme re, ako aj pred nos� chod com
pre chá dza jú cim vo vo¾ nom sme re a cyk lis tom pre -
chá dza jú cim cez prie chod pre cyk lis tov vo vo¾ nom
sme re, pri tom ich ne smie ohroz i� ani ob me dzi�; na
ten to účel je po vin ný za sta vi� vo zid lo. 

(3) Pri ria de ní cest nej pre máv ky mimo kri žo vat ky
(pred prie cho dom pre chod cov ale bo pre cyk lis tov, pred
ne pre h¾ad ným mies tom a po dob ne) pla tí rov na ko usta -
no ve nie od se ku 2. 

(4) Pri ria de ní cest nej pre máv ky sú sve tel né sig ná ly
nad ra de né do prav ným znač kám upra vu jú cim pred -
nos�.

§ 10

(1) Ak sa po u ží va rých lost ný sig nál s pre men li vým
zna kom (č. S 8a) ale bo rých lost ný sig nál s via ce rý mi
sig nál ny mi znak mi (č. S 8b), ozna ču je roz svie te né čís lo
rých los� v km.h-1, pri kto rej do dr ža ní dô jde vo zid lo
k na sle du jú ce mu sve tel né mu sig na li zač né mu za ria de -
niu v čase, keï na ňom svie ti sig nál so ze le ným svet lom
„Vo¾ no“. 

(2) Ak sa po u ží va ten istý jazd ný pruh strie da vo pre
je den aj dru hý smer jaz dy, je cest ná pre máv ka v tom to
pru hu ria de ná sig ná lom pre za ká za ný vjazd vo zi diel do
jazd né ho pru hu (č. S 5a) a sig ná lom vo¾ no pre vjazd vo -
zi diel do jazd né ho pru hu (č. S 5b). 

(3) Ak svie ti sig nál „Sve tel ná šíp ka do ¾a va (č. S 5 c)“
ale bo sig nál „Sve tel ná šíp ka do pra va (č. S 5 d)“, musí
vo dič opus ti� jazd ný pruh vo vy zna če nom sme re.

(4) Pri ria de ní cest nej pre máv ky pri čias toč ných uzá -
vier kach ces ty, pri prá ci na ces te ale bo z iných dô vo dov
sa po u ží va jú pre nos né sig na li zač né za ria de nia troj fa -
reb nej ale bo dvoj fa reb nej sús ta vy s pl ný mi kru ho vý mi
svet la mi ale bo so svet la mi so sme ro vý mi šíp ka mi; usta -
no ve nie § 9 ods. 2 vte dy pla tí rov na ko.

(5) V oso bit ných prí pa doch, na prí klad na za bez pe če -
nie vjaz du elek trič ky na ces tu, sa po u ží va sig nál s čer -
ve ným svet lom „Stoj!“, kto ré mu pred chá dza sig nál so
žl tým svet lom „Po zor!“; vo dič musí za sta vi� vo zid lo pred 
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prieč nou sú vis lou čia rou (č. V 5a, č. V 5b ale bo č. V 5c),
a kde taká čia ra nie je, pred sve tel ným sig na li zač ným
za ria de ním.

(6) Sig nál dvoch ved ¾a seba umies tne ných, strie da vo
pre ru šo va ných čer ve ných sve tiel zna me ná pre vo di ča
po vin nos� za sta vi� vo zid lo pred sve tel ným sig na li zač -
ným za ria de ním. 

(7) Ak sú na ces tič kách pre cyk lis tov zria de né sve tel -
né sig na li zač né za ria de nia so sve tel ný mi sig nál mi
č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, pla tí rov na ko usta no ve nie § 9
ods. 2; pla tí aj vte dy, ak je sig nál s pl ný mi kru ho vý mi
svet la mi do pl ne ný bie lou ta bu¾ kou s vy ob ra ze ním bi -
cyk la.

(8) Ak sú zria de né sve tel né sig na li zač né za ria de nia
so sig nál mi pre elek trič ky, po tom ich výz nam pre vo di -
čov elek tri čiek vy plý va z toho, kto ré svet lá sú roz svie te -
né (č. S 9a až S 9g). Tie to sig ná ly sa môžu po u ži� aj
v jazd ných pru hoch vy hra de ných pre auto bu sy mest -
skej hro mad nej do pra vy osôb ale bo pre tro lej bu sy. 

(9) Ak sve tel né sig na li zač né za ria de nie nie je vy ba ve -
né sig ná lom so žl tým svet lom „Po zor!“, pla tí pri roz svie -
te ní sig ná lu na za sta ve nie vo zid la usta no ve nie § 9
ods. 2 písm. d) čas� vety pred pr vou bod ko čiar kou. 

(10) Pre ru šo va né žlté svet lo po u ži té samo stat ne ale bo
v spo je ní s do prav nou znač kou upo zor ňu je na ne vy hnut -
nos� dba� na zvý še nú opa tr nos�. 

§ 11

(1) Pre chod cov sa po u ží va jú sig ná ly dvoj fa reb nej
sús ta vy: 
a) sig nál pre chod cov so zna me ním „Vo¾ no“ (č. S 6b)

zna me ná, že cho dec môže pre chá dza� vo zov ku; ak sa 
po tom roz svie ti sig nál č. S 6a, smie do kon či� pre chá -
dza nie k sve tel né mu sig na li zač né mu za ria de niu
s tým to sig ná lom.

b) sig nál pre chod cov so zna me ním „Stoj!“ (č. S 6a) zna -
me ná, že cho dec ne smie vstu po va� na vo zov ku.

(2) Tam, kde sú sve tel né sig na li zač né za ria de nia pre
chod cov vy ba ve né tla čid lom pre sve tel né sig ná ly, smie
cho dec po stla če ní tla čid la vstú pi� na vo zov ku až na
zna me nie sig ná lu č. S 6b. 

§ 12

Ria de nie cest nej pre máv ky po kyn mi
(k § 63 ods. 4 zá ko na)

(1) Pre máv ku na kri žo vat ke ria di prí sluš ník Po li caj -
né ho zbo ru (ïa lej len „po li cajt“) v rov no ša te zme nou
pos to ja a po kyn mi rúk; pri tom spra vid la po u ží va sme -
rov ku, kto rú drží v pra vej ruke. Jeho po ky ny zna me na -
jú pre vo di čov i chod cov
a) „Stoj!“ pre smer, ku kto ré mu sto jí po li cajt če lom ale -

bo chrb tom; vo dič je po vin ný za sta vi� vo zid lo pred
hra ni cou kri žo vat ky,

b) „Po zor!“, ak po li cajt zdvih ne ruku ale bo pred lak tie
pra vej ruky so sme rov kou; vo dič vo zid la idú ce ho zo
sme ru, v kto rom bola pred tým pre máv ka za sta ve ná,
je po vin ný pri pra vi� sa na jaz du a vo dič vo zid la idú -
ce ho v sme re, kto rý bol pred tým vo¾ ný, je po vin ný za -

sta vi� vo zid lo pred hra ni cou kri žo vat ky, ak je už tak
blíz ko, že by ne mo hol vo zid lo bez peč ne za sta vi�,
smie po kra čo va� v jaz de,

c) „Vo¾ no“ pre smer, ku kto ré mu sto jí po li cajt bo kom;
vo dič vo zid la môže po kra čo va� v jaz de a ak do dr ží
usta no ve nia o od bo čo va ní, môže od bo či� vpra vo ale -
bo v¾a vo,

d) „Stoj!“ pre vo di ča vo zid la pri chá dza jú ce ho sme rom
k a pra vé mu boku po li caj ta, ak má po li cajt pra vú
ruku pred pa že nú a ¾avú upa že nú, a „Vo¾ no“ pre vo -
di ča vo zid la pri chá dza jú ce ho sme rom k ¾a vé mu
boku po li caj ta; vo dič vo zid la pri chá dza jú ce ho sme -
rom k čelu po li caj ta môže od bo čo va� len vpra vo;
chod ci smú pre chá dza� vo zov ku len za chrb tom po li -
caj ta. 

(2) Pri po ky noch „Stoj!“ a „Vo¾ no“ môže po li cajt upa ži� 
obe ruky ale bo jed nu ruku; obe ruky môže pri pa ži�, ak
na ria de nie pre máv ky sta čí pos toj. To ne pla tí pre po kyn 
uve de ný v od se ku 1 písm. d).

(3) Po li cajt môže pri ria de ní cest nej pre máv ky dá va�
ok rem po ky nov uve de ných v od se ku 1 aj iné po ky ny,
naj mä po kyn „Zrých li� jaz du!“ vo do rov ným ký va ním
ruky cez stred tela, „Spo ma li� jaz du!“ ký va ním ruky
hore a dolu. Na zdô raz ne nie po ky nu môže po li cajt po u -
ži� zna me nie píš �al kou. 

(4) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 pla tia aj pri ria de ní
cest nej pre máv ky vo jen ským po li caj tom a vo jen ským
re gu lov čí kom. 

Za sta vo va nie vo z i  diel

§ 13

(1) Po li cajt v rov no ša te dáva zna me nie na za sta ve nie
vo zid la zdvih nu tím ruky ale bo zdvih nu tým za sta vo va -
cím ter čom (č. Z 5a) a za zní že nej vi di te¾ nos ti čer ve ným
svet lom, kto rým po hy bu je v hor nom pol kru hu. Z idú ce -
ho vo zid la dáva toto zna me nie ký va ním ruky hore a dolu
ale bo vy su nu tým za sta vo va cím ter čom, prí pad ne roz -
svie te ním ná pi su „STOP“ umies tne né ho na vo zid le. 

(2) Pre za mest nan cov drá hy pla tí pri za sta vo va ní vo -
zi diel usta no ve nie § 26 písm. e) zá ko na. Ostat né oso by
uve de né v zá ko ne dá va jú zna me nie na za sta ve nie vo -
zid la zdvih nu tou ru kou, ak v tej to vy hláš ke nie je usta -
no ve né inak; smú však tiež po u ží va� za sta vo va cí terč
(č. Z 5b). Pri tr ha cích prá cach v lo moch, údrž be ces ty
a po dob ne sa ako zna me nie na za sta ve nie vo zid la po u -
ží va čer ve ná zá stav ka. 

(3) Od sek 1 pla tí aj pri za sta vo va ní vo zi diel vo jen -
ským po li caj tom, vo ja kom vo vo jen skej rov no ša te
s von kaj ším ozna če ním „PO LÍ CIA“, vo jen ským re gu lov -
čí kom a iný mi opráv ne ný mi prí sluš ník mi ozbro je ných
síl, ozbro je ných zbo rov ale bo ozbro je ných bez peč nost -
ných zbo rov. 

§ 14

(1) Dá va� po ky ny na za sta ve nie vo zid la v blíz kos ti
ško ly ale bo pred škol ské ho za ria de nia môže len oso ba,
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kto rú na to pí som ne po ve ril ok res ný do prav ný in špek -
to rát (ïa lej len „po ve re ná oso ba“).

(2) Po ve re nie pod ¾a od se ku 1 môže by� vy sta ve né naj -
viac na je den rok. Po ve re ná oso ba musí ma� pri dá va ní
po ky nov na za sta ve nie vo zid la po ve re nie pri sebe a na
vý zvu sa ním musí pre u ká za� po li caj to vi. 

(3) Po ve re nou oso bou môže by� len oso ba star šia ako
18 ro kov, kto rá je na to dos ta toč ne spô so bi lá. 

(4) Po ve re ná oso ba môže dá va� po ky ny na za sta ve nie
vo zid la len na prie cho de pre chod cov; kde prie chod nie
je ale bo je ne schod ný, smie dá va� po ky ny na za sta ve nie 
aj na inom mies te na vo zov ke. Pri tom po u ží va za sta vo -
va cí terč. 

(5) Za zní že nej vi di te¾ nos ti môže po ve re ná oso ba dá -
va� po ky ny na za sta ve nie vo zid la len čer ve ným svet lom, 
kto rým po hy bu je v hor nom pol kru hu.

(6) Po ve re ná oso ba ne mô že dá va� po ky ny na za sta ve -
nie vo zid la v blíz kos ti kri žo vat ky s ria de nou pre máv -
kou, a to ani na prie cho de pre chod cov. 

(7) Po ve re ná oso ba pri dá va ní po ky nov na za sta ve nie
vo zid la musí ma� na sebe ochran ný odev ale bo ochran -
nú ves tu spĺ ňa jú cu po žia dav ky § 4; tie to mu sia by�
opat re né ná pi som „ŠKO LA“ čier nej far by, s výš kou pís -
men naj me nej 7 cm a s hrúb kou ich ob rysov naj me nej
1,5 cm, umies tne ným sú mer ne na stred nú zvis lú os
tej to plo chy, pri čom dol ný ok raj je naj me nej 10 cm od
vrch né ho vo do rov né ho pásu.

(8) Usta no ve nia od se kov 4 až 6 sa rov na ko vz�a hu jú
aj na prí sluš ní ka obec nej po lí cie v rov no ša te opráv ne -
né ho dá va� po ky ny na za sta ve nie vo zid la v blíz kos ti
ško ly ale bo pred škol ské ho za ria de nia pri pre chá dza ní
škol skej mlá de že ale bo detí cez vo zov ku. 

DRU HÁ ČASŤ
VE DE NIE MO TO RO VÝCH VO ZI DIEL 

PRVÁ  HLA  VA

VO DIČ SKÉ OPRÁV NE NIE

§ 15

Sku pi ny a pod sku pi ny mo to ro vých vo zi diel
[k § 68 ods. 8 písm. a) zá ko na]

(1) Vo dič ské opráv ne nie vies� mo to ro vé vo zid lá sa
čle ní pod ¾a sku pín a pod sku pín.

(2) Sku pi na A

dvoj ko le so vé vo zid lá s po stran ným vo zí kom ale bo bez
neho, vy ba ve né mo to rom s ob je mom val cov pre sa hu jú cim
50 cm3, ak ide o typ spa ¾o va cie ho mo to ra a s naj vy ššou
po vo le nou rých lo s�ou pre vy šu jú cou 45 km.h-1 (ïa lej
len „vo zid lo sku pi ny A“). 

(3) Pod sku pi na A1 

vo zid lá sku pi ny A s ob je mom val cov mo to ra ne pre sa -
hu jú cim 125 cm3 a vý ko nom naj viac 11 kW.

(4) Sku pi na B
a) mo to ro vé vo zid lá ok rem vo zi diel uve de ných v od se -

koch 2, 3 a 16, kto rých cel ko vá hmot nos� ne pre sa -
hu je 3 500 kg a kto ré ne ma jú ok rem mies ta pre vo di -

ča viac ako osem miest na se de nie; k mo to ro vé mu
vo zid lu tej to sku pi ny smie by� pri po je né prí po jné vo -
zid lo s cel ko vou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 750
kg,

b) jazd né sú pra vy zlo že né z �až né ho vo zid la pod ¾a pís -
me na a) a prí po jné ho vo zid la, ak cel ko vá hmot nos�
jazd nej sú pra vy ne pre sa hu je 3 500 kg a cel ko vá
hmot nos� prí po jné ho vo zid la ne pre sa hu je po ho to -
vost nú hmot nos� �až né ho vo zid la. 

(5) Pod sku pi na B1

troj ko le so vé mo to ro vé vo zid lá, štvor ko le so vé mo to ro -
vé vo zid lá a pá so vé mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B, kto -
rých naj vy ššia po vo le ná rých los� pre vy šu je 45 km.h-1, s 
kto rým ko¾ vek dru hom po ho nu a s po ho nom spa ¾o va -
cím mo to rom s ob je mom val cov pre sa hu jú cim 50 cm3,
ale bo sú po há ňa né akým ko¾ vek iným za ria de ním do sa -
hu jú cim rov na ké tech nic ké úda je. Po ho to vost ná hmot -
nos� tých to vo zi diel ne smie pre sa ho va� 550 kg; do po -
ho to vost nej hmot nos ti vo zid la po há ňa né ho
elek tro mo to rom sa ne za po čí ta va hmot nos� aku mu lá -
to rov. 

(6) Sku pi na C

mo to ro vé vo zid lá ok rem vo zi diel uve de ných v od se -
koch 8, 9 a 16, kto rých cel ko vá hmot nos� pre sa hu je
3 500 kg; k mo to ro vé mu vo zid lu tej to sku pi ny smie by�
pri po je né prí po jné vo zid lo s cel ko vou hmot nos �ou ne -
pre sa hu jú cou 750 kg.

(7) Pod sku pi na C1

mo to ro vé vo zid lá ok rem vo zi diel uve de ných v od se -
koch 8, 9 a 16, kto rých cel ko vá hmot nos� pre sa hu je
3 500 kg, ale ne pre sa hu je 7 500 kg; k mo to ro vé mu vo -
zid lu tej to pod sku pi ny smie by� pri po je né prí po jné
vo zid lo s cel ko vou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou
750 kg.

(8) Sku pi na D

mo to ro vé vo zid lá na pre pra vu osôb, kto ré majú ok -
rem mies ta pre vo di ča viac ako osem miest na se de nie;
k mo to ro vé mu vo zid lu tej to sku pi ny smie by� pri po je né
prí po jné vo zid lo s cel ko vou hmot nos �ou ne pre sa hu jú -
cou 750 kg.

(9) Pod sku pi na D1

mo to ro vé vo zid lá na pre pra vu osôb, kto ré majú ok rem 
mies ta pre vo di ča viac ako osem miest na se de nie, av šak 
nie viac ako 16 miest na se de nie; k mo to ro vé mu vo zid lu
tej to pod sku pi ny smie by� pri po je né prí po jné vo zid lo
s cel ko vou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 750 kg.

(10) Sku pi na B + E

jazd né sú pra vy zlo že né z mo to ro vé ho vo zid la sku pi ny 
B a prí po jné ho vo zid la, ak ne jde o jazd nú sú pra vu pod -
¾a od se ku 4 písm. b).

(11) Sku pi na C + E

jazd né sú pra vy zlo že né z mo to ro vé ho vo zid la sku pi ny 
C a prí po jné ho vo zid la, kto ré ho cel ko vá hmot nos� pre -
sa hu je 750 kg.

(12) Sku pi na C1 + E

jazd né sú pra vy zlo že né z mo to ro vé ho vo zid la pod -
sku pi ny C1 a prí po jné ho vo zid la, kto ré ho cel ko vá
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hmot nos� pre sa hu je 750 kg. Cel ko vá hmot nos� jazd nej
sú pra vy však ne smie pre sa ho va� 12 000 kg a cel ko vá
hmot nos� prí po jné ho vo zid la ne smie pre sa ho va� po ho -
to vost nú hmot nos� �až né ho vo zid la.

(13) Sku pi na D + E

jazd né sú pra vy zlo že né z mo to ro vé ho vo zid la  skupi-
ny D a prí po jné ho vo zid la, kto ré ho cel ko vá hmot nos�
pre sa hu je 750 kg.

(14) Sku pi na D1 + E

jazd né sú pra vy zlo že né z mo to ro vé ho vo zid la pod -
sku pi ny D1 a prí po jné ho vo zid la, kto ré ho cel ko vá
hmot nos� pre sa hu je 750 kg a nie je ur če ný na pre pra vu 
osôb. Cel ko vá hmot nos� jazd nej sú pra vy však ne smie
pre sa ho va� 12 000 kg a cel ko vá hmot nos� prí po jné ho
vo zid la ne smie pre sa ho va� po ho to vost nú hmot nos�
�až né ho vo zid la.

(15) Sku pi na AM

dvoj ko le so vé mo to ro vé vo zid lá, troj ko le so vé mo to ro -
vé vo zid lá, štvor ko le so vé mo to ro vé vo zid lá a pá so vé mo -
to ro vé vo zid lá s naj vy ššou po vo le nou rých lo s�ou ne pre -
vy šu jú cou 45 km.h-1, s akým ko¾ vek dru hom po ho nu
a s po ho nom spa ¾o va cím mo to rom s ob je mom val cov
ne pre sa hu jú cim 50 cm3 ok rem bi cyk lov do da toč ne vy -
ba ve ných po moc ným mo to rče kom s po ho nom spa ¾o va -
cím mo to rom s ob je mom val cov ne pre sa hu jú cim
50 cm3 a s naj vy ššou po vo le nou rých lo s�ou ne pre vy šu -
jú cou 30 km.h-1. 

(16) Sku pi na T

po ¾no hos po dár ske a les né trak to ry, ako aj iné zvlášt -
ne mo to ro vé vo zid lá; k mo to ro vé mu vo zid lu tej to sku pi -
ny smie by� pri po je né prí po jné vo zid lo.

Roz sah a pod mien ky plat  nos t i
vo dič ské ho opráv ne nia

§ 16

Vo dič ské opráv ne nie
a) sku pi ny A opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny

A, ako aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny A1,
b) pod sku pi ny A1 opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá

pod sku pi ny A1,
c) sku pi ny B opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny

B, ako aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny B1,
d) pod sku pi ny B1 opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá

pod sku pi ny B1,
e) sku pi ny C opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny

C, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B, T a pod sku pi -
ny C1 a B1,

f) pod sku pi ny C1 opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá
pod sku pi ny C1, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B,
T a pod sku pi ny B1,

g) sku pi ny D opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny 
D, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny C, B, T a pod sku -
pi ny D1, C1 a B1,

h) pod sku pi ny D1 opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá
sku pi ny pod sku pi ny D1, ako aj mo to ro vé vo zid lá
sku pi ny C, B, T a pod sku pi ny C1 a B1,

i) sku pi ny B + E opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku -
pi ny B + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B a pod -
sku pi ny B1,

j) sku pi ny C + E opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku -
pi ny C + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny C, B, T ,
C1 + E, B + E a pod sku pi ny C1 a B1,

k) sku pi ny C1 + E opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá
sku pi ny C1 + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B,
T, B + E a pod sku pi ny C1 a B1,

l) sku pi ny D + E opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku -
pi ny D + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny C, B, D,
T, D1 + E, C + E, C1 + E, B + E a pod sku pi ny D1, C1
a B1,

m) sku pi ny D1 + E opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá
sku pi ny D1 + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá sku pi ny C,
B, T, C + E, C1 + E, B + E a pod sku pi ny D1, C1 a B1,

n) sku pi ny AM opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi -
ny AM, a to len na úze mí Slo ven skej re pub li ky, 

o) sku pi ny T opráv ňu je vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny
T, a to len na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 17

Pod mien ky na ude le nie
vo dič ské ho opráv ne nia vies� nie ktoré sku pi ny

ale bo dru hy mo to ro vých vo zi diel
[k § 68 ods. 8 písm. c) zá ko na]

(1) Vo dič ské opráv ne nie
a) sku pi ny B + E mož no ude li� len žia da te ¾o vi o ude le -

nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý je už dr ži te ¾om vo -
dič ské ho opráv ne nia sku pi ny B, 

b) sku pi ny C, D a pod sku pi ny C1 a D1 mož no ude li� len 
žia da te ¾o vi o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
je už dr ži te ¾om vo dič ské ho opráv ne nia sku pi ny B, 

c) sku pi ny C + E mož no ude li� len žia da te ¾o vi o ude le -
nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý je už dr ži te ¾om vo -
dič ské ho opráv ne nia sku pi ny C, 

d) sku pi ny C1 + E mož no ude li� len žia da te ¾o vi, kto rý je
už dr ži te ¾om vo dič ské ho opráv ne nia pod sku pi ny C1,

e) sku pi ny D + E mož no ude li� len žia da te ¾o vi o ude le -
nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý je už dr ži te ¾om vo -
dič ské ho opráv ne nia sku pi ny D, 

f) sku pi ny D1 + E mož no ude li� len žia da te ¾o vi, kto rý je
už dr ži te ¾om vo dič ské ho opráv ne nia pod sku pi ny
D1. 

(2) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A na ve de nie vo zi -
diel s vý ko nom pre sa hu jú cim 25 kW ale bo s po me rom
vý kon/hmot nos� pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg ale bo vo zi -
diel s po stran ným vo zí kom s po me rom vý kon/hmot -
nos� pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg mož no ude li� len žia da -
te ¾o vi o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý je už
dr ži te ¾om vo dič ské ho opráv ne nia sku pi ny A na ve de nie
vo zi diel s vý ko nom ne pre sa hu jú cim 25 kW ale bo s po -
me rom vý kon/hmot nos� ne pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg
ale bo vo zi diel s po stran ným vo zí kom s po me rom vý -
kon/hmot nos� ne pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg a ktorý
pre u ká že prax vo ve de ní ta ké ho vo zid la v po sled ných
24 me sia coch; táto pod mien ka sa ne vy ža du je, ak žia -
da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia spĺ ňa pod -
mien ku pod ¾a § 19 ods. 7. Žia da te¾ o ude le nie  vo dič ské -
ho opráv ne nia pre u ka zu je prax vo ve de ní vo zi diel
čest ným vy hlá se ním dr ži te ¾a vo zid la ale bo pre vádz ko -
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va te ¾a vo zid la, na kto rom sa prax vy ko ná vala, s jeho
úrad ne ove re ným pod pi som. 

§ 18

Roz ší re nie roz sa hu vo dič ské ho opráv ne nia
[k § 68 ods. 8 písm. d) zá ko na]

(1) Ak chce dr ži te¾ vo dič ské ho opráv ne nia vies� mo to -
ro vé vo zid lo, na kto ré sa jeho opráv ne nie ne vz�a hu je,
musí spl ni� zákonom1) a to u to vy hláš kou usta no ve né
pod mien ky pre žia da te ¾a o ude le nie prí sluš né ho vo dič -
ské ho opráv ne nia. 

(2) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia pod ¾a
§ 17 ods. 2 sa ne pod ro bu je prí pra ve ani skúš kam z od -
bor nej spô so bi los ti vies� mo to ro vé vo zid lo (ïa lej len
„skúš ka z od bor nej spô so bi los ti“).

DRU HÁ  HLA  VA

VEK NA UDE LE NIE VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA

§ 19

(1) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny AM mož no ude li�
len oso be star šej ako 15 ro kov.

(2) Vo dič ské opráv ne nie pod sku pi ny A1 a B1 mož no
ude li� len oso be star šej ako 16 ro kov.

(3) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny T mož no ude li� len
oso be star šej ako 17 ro kov.

(4) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny B, B + E, C, C + E
a pod sku pi ny C1 a C1 + E mož no ude li� len oso be star -
šej ako 18 ro kov.

(5) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny D, D + E a pod sku -
pi ny D1 a D1 + E mož no ude li� len oso be star šej ako 21
ro kov.

(6) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A na ve de nie vo zid la 
s vý ko nom ne pre sa hu jú cim 25 kW ale bo s po me rom vý -
kon/hmot nos� ne pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg ale bo vo -
zid la s po stran ným vo zí kom s po me rom vý kon/hmot -
nos� ne pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg mož no ude li� len
oso be star šej ako 18 ro kov. 

(7) Vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A na ve de nie vo zid la 
s vý ko nom pre sa hu jú cim 25 kW ale bo s po me rom vý -
kon/hmot nos� pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg ale bo vo zid -
la s po stran ným vo zí kom s po me rom vý kon/hmot nos�
pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg mož no ude li� len oso be star -
šej ako 21 ro kov ale bo oso be, kto rá spĺ ňa pod mien ku
usta no ve nú v § 17 ods. 2. 

(8) Oso be �až ko zdra vot ne pos tih nu tej mož no ude li� vo -
dič ské opráv ne nie sku pi ny B, ak je star šia ako 17 ro kov.

TRE  T IA  HLA  VA

SKÚŠ KY Z OD BOR NEJ
SPÔ SO BI LOS TI VIESŤ MO TO RO VÉ VO ZID LO

Or ga ni  zá c ia vy ko ná va nia skú šok
z od bor nej  spô so bi  los t i

§ 20

(1) Ter mín a mies to ko na nia skú šok z od bor nej spô -
so bi los ti určí ok res ný do prav ný in špek to rát tak, aby sa 
moh li vy ko na� naj ne skôr do 30 dní odo dňa pri hlá se nia 
žia da te ¾a o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia na skúš ku
vý cvi ko vým za ria de ním. Ter mín a mies to ko na nia skú -
šok z od bor nej spô so bi los ti spra vid la pre ro ku je vo pred
s opráv ne ným zá stup com vý cvi ko vé ho za ria de nia, naj -
mä ak o to po žia da; pri tom pod ¾a mož nos ti pri hlia da na
opráv ne né zá uj my vý cvi ko vé ho za ria de nia. Ter mín
a mies to ko na nia skú šok musí ozná mi� vý cvi ko vé mu
za ria de niu naj ne skôr se dem dní pred ich vy ko na ním. 

(2) Sú čas �ou pri hlá se nia na skúš ku z od bor nej spô -
so bi los ti na ok res nom do prav nom in špek to rá te je žia -
dos� o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia (ïa lej len „žia -
dos�”). Žia dos� ob sa hu je 
a) meno, priez vis ko, prí pad ne ti tul žia da te ¾a o ude le nie 

vo dič ské ho opráv ne nia,
b) dá tum a mies to na ro de nia, rod né čís lo žia da te ¾a

o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia,
c) ad re su tr va lé ho po by tu ale bo pre chod né ho po by tu

žia da te ¾a o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia,
d) vy hlá se nie žia da te ¾a o ude le nie vo dič ské ho opráv ne -

nia o prav di vos ti ním uvá dza ných úda jov a vlast no -
ruč ný pod pis,

e) u žia da te ¾ov o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rí 
ne do siah li vek 18 ro kov, pod pis zá kon né ho zá stup -
cu,

f) po tvr de nie vý cvi ko vé ho za ria de nia o ab sol vo va ní
usta no ve nej prí pra vy, dá tum skon če nia prí pra vy,
od tla čok pe čiat ky vý cvi ko vé ho za ria de nia a pod pis
opráv ne nej oso by,

g) prí lo hy:
1. do klad o le kár skej pre hliad ke žia da te ¾a o ude le -

nie vo dič ské ho opráv ne nia,
2. do klad o psy cho lo gic kom vy šet re ní žia da te ¾a

o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, ak je to pre ur -
či té sku pi ny a pod sku pi ny pred pí sa né. 

(3) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia môže
vy ko na� skúš ky z od bor nej spô so bi los ti naj skôr v deň
do siah nu tia veku pred pí sa né ho na ve de nie mo to ro -
vých vo zi diel prí sluš nej sku pi ny ale bo pod sku pi ny.

§ 21

(1) Skúš ky z od bor nej spô so bi los ti (skúš ka z pred pi -
sov o cest nej pre máv ke, skúš ka z ná u ky o vo zid lách
a ich údrž be a skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo zi diel) sa 
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za čí na jú skúš kou z pred pi sov o cest nej pre máv ke. Ak je 
žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia hod no te ný
zo skúš ky z pred pi sov o cest nej pre máv ke kla si fi kač -
ným stup ňom ne pros pel, ne smie po kra čo va� v ïal ších
skúš kach, a to až do času, kým ne bu de z tej to skúš ky
hod no te ný kla si fi kač ným stup ňom pro spel.

(2) Vý sle dok kaž dej skúš ky sa hod no tí kla si fi kač ným
stup ňom pro spel ale bo ne pros pel. Oso ba po ve re ná vy -
ko ná va ním skú šok z od bor nej spô so bi los ti (ïa lej len
„skú šob ný ko mi sár“) oboz ná mi žia da te ¾a s vý sled kom
kaž dej skúš ky po jej vy ko na ní.

(3) Ak žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia po -
čas skúš ky po u ži je pí som nos ti ale bo iné po môc ky bez
pred chá dza jú ce ho sú hla su skú šob né ho ko mi sá ra ale -
bo svo jím sprá va ním inak na ru šu je riad ne vy ko na nie
skúš ky, skú šob ný ko mi sár ho môže z ïal šie ho prie be -
hu skúš ky vy lú či� a dô vod vy lú če nia za zna čí do pro to -
ko lu o skúš ke a do zá zna mu o vy hod no te ní skú šok (ïa -
lej len „zá znam“). 

(4) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
po čas skúš ky od stú pil od skúš ky ale bo bol zo skúš ky
vy lú če ný, sa hod no tí kla si fi kač ným stup ňom  nepro -
spel. Ak pri od stú pe ní od skúš ky žia da te¾ o ude le nie vo -
dič ské ho opráv ne nia pre u ká že, že bol nú te ný tak uro -
bi� zo zá važ ných dô vo dov, skú šob ný ko mi sár za zna čí
dô vod od stú pe nia do pro to ko lu o skúš ke a do zá zna mu
a žia da te ¾o vi o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia určí
nový ter mín a mies to ko na nia skúš ky. Taký prí pad sa
po su dzu je tak, ako by sa žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho 
opráv ne nia skúš ky vô bec ne zú čas tnil. Kaž dú čas� vy -
hod no te nia skúš ky z od bor nej spô so bi los ti žia da te¾
o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia po tvr dí svo jím pod -
pi som v zá zna me o skúš ke.

(5) Vý sle dok všet kých skú šok za pí še skú šob ný ko mi -
sár do zá zna mu a do pro to ko lu o skúš kach. Kaž dý zá -
pis v zá zna me a v pro to ko le o skúš kach musí by� po tvr -
de ný pod pi som skú šob né ho ko mi sá ra a od tlač kom
jeho pe čiat ky. 

§ 22

(1) Ak je žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia
hod no te ný z nie ktorej skúš ky z od bor nej spô so bi los ti
kla si fi kač ným stup ňom ne pros pel, môže skúš ku opa -
ko va�, pri čom kaž dá opa ko va ná skúš ka sa môže vy ko -
na� naj skôr po sied mich dňoch odo dňa vy ko na nia ne -
ús peš nej skúš ky. Ak žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho
opráv ne nia pri skúš kach z od bor nej spô so bi los ti ne -
pros pe je do jed né ho roka odo dňa vy ko na nia pr vej ne -
ús peš nej skúš ky, je po vin ný ab sol vo va� novú prí pra vu
v pl nom roz sa hu. 

(2) Ak žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia pre -
u ká že, že sa ne mo hol zo zá važ ných dô vo dov zú čast ni�
skú šok v le ho te usta no ve nej v od se ku 1, ok res ný do -
prav ný in špek to rát môže túto le ho tu pre dĺ ži� až o je den
rok. 

Skúš ka z  pred pi  so v o cest  nej  pre máv ke

§ 23

(1) Skúš ka z pred pi sov o cest nej pre máv ke sa vy ko -
ná va pí som ne skú šob ným tes tom.

(2) Pri vy ko ná va ní skúš ky z pred pi sov o cest nej pre -
máv ke sa môže po u ži� vý po čto vá tech ni ka, ak s tým žia -
da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia vo pred sú hla -
sil. 

(3) Test ob sa hu je otáz ky zo zá ko na o pre máv ke na po -
zem ných ko mu ni ká ciách a z jeho vy ko ná va cích vy hlá -
šok so za me ra ním na pra vid lá cest nej pre máv ky, do -
prav né znač ky, do prav né si tu á cie na kri žo vat kách
a pod mien ky pre máv ky vo zi diel na po zem ných ko mu -
ni ká ciách, kto ré sú pred me tom vý uč by pod ¾a učeb -
ných os nov. 

(4) Ak žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia
dos ta toč ne ale bo vô bec ne ov lá da ani je den ja zyk, v kto -
rom sú skú šob né tes ty vy da né, ale bo je ne po ču jú ci
a do ro zu mie va sa po sun ko vou re čou, môže skúš ku vy -
ko na� úst ne za prí tom nos ti tl moč ní ka,2) kto ré ho si na
vlast né ná kla dy sám za bez pe čí. 

(5) Ak žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia na
zá kla de zá ve rov le kár skej pre hliad ky ne mô že zo zdra -
vot ných dô vo dov vy ko na� skúš ku pí som ne, môže túto
skúš ku vy ko na� úst ne. 

§ 24

(1) Skúš ka z pred pi sov o cest nej pre máv ke trvá naj -
viac 20 mi nút.

(2) Na hod no te nie kla si fi kač ným stup ňom pro spel zo
skúš ky z pred pi sov o cest nej pre máv ke musí žia da te¾
o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia z mož ných 55 bo dov
do siah nu� pri vo dič skom opráv ne ní
a) sku pi ny AM, A, B, B + E, T a pod sku pi ny A1, B1 naj -

me nej 50 bo dov,
b) sku pi ny C, C + E, C1 + E a pod sku pi ny C1 naj me nej

52 bo dov,
c) sku pi ny D, D + E, D1 + E a pod sku pi ny D1 naj me nej

53 bo dov.

(3) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
ne do sia hol pri skúš ke z pred pi sov o cest nej pre máv ke
po čet bo dov pod ¾a od se ku 2, sa hod no tí kla si fi kač ným
stup ňom ne pros pel.

§ 25

Skúš ka z ná u ky o vo zid lách a ich údrž be

(1) Skúš ka z ná u ky o vo zid lách a ich údrž be sa vy ko -
ná va úst ne.

(2) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
je ne po ču jú ci a do ro zu mie va sa po sun ko vou re čou,
môže skúš ku z ná u ky o vo zid lách a ich údrž be vy ko na�
za prí tom nos ti tl moč ní ka,2) kto ré ho si na vlast né ná -
kla dy sám za bez pe čí. 

Čiastka 98 Zbierka zákonov č. 225/2004 Strana 2389

2) § 2 zá ko na č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč ní koch.



(3) Pri skúš ke musí žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho
opráv ne nia
a) sku pi ny A, B, B + E a pod sku pi ny A1, B1 pre u ká za�

zá klad né ve do mos ti a roz poz na� naj čas tej šie po ru -
chy, kto ré majú vplyv na bez peč nos� pre máv ky
a ochra nu ži vot né ho pros tre dia, naj mä v ria de ní,
brzd nom sys té me, pne u ma ti kách, osvet le ní vo zid la,
sme ro vých svet lách, spät ných zr kad lách, stie ra -
čoch, bez peč nost ných pá soch, pred ných sklách
a vý fu ku, 

b) sku pi ny C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1 + E, T a pod -
sku pi ny C1, D1 pre u ká za� zá klad né ve do mos ti
a schop nos ti uve de né v pís me ne a) a ve do mos ti
z kon štruk cie vo zi diel a ich hlav ných sku pín a me -
cha niz mov, z ich údrž by a ošet ro va nia, ako aj  pre -
ukáza� roz poz ná va nie a od stra ňo va nie vy sky tu jú -
cich sa po rúch s oh¾a dom na po žia dav ky
hos po dár nos ti pre máv ky mo to ro vých a prí po jných
vo zi diel a ži vot né pros tre die.

(4) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
pri skúš ke z ná u ky o vo zid lách a ich údrž be ne pre u ká že 
zá klad né ve do mos ti a schop nos ti pri kaž dej po lo že nej
otáz ke, sa hod no tí kla si fi kač ným stup ňom ne pros pel.

Skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo z i  diel

§ 26

(1) Skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo zi diel je roz de le ná 
na dve čas ti. 

(2) V pr vej čas ti skúš ky z ve de nia mo to ro vých vo zi -
diel, kto rá sa vy ko ná va na auto cvi či sku ale bo na inej
vhod nej plo che s vy lú če ním cest nej pre máv ky, sa pre -
ve ru je ovlá danie zá klad ných úko nov, naj mä
a) skon tro lo va nie sta vu pne u ma tík, osvet le nia vo zid la

a sme ro vých sve tiel, zvu ko vé ho vý straž né ho za ria -
de nia, funk čnos ti bŕzd a ria de nia,

b) úpra va se dad la do správ nej po lo hy, na sta ve nie spät -
ných zr ka diel, pri pú ta nie sa bez peč nost ným pá som, 
kon tro la uza tvo re nia dve rí,

c) na štar to va nie mo to ra a vy ko na nie ply nu lé ho roz jaz -
du vo zid la (v prie be hu skúš ky vy ko na nie roz jaz du
pri stú pa ní a kle sa ní),

d) zrých ¾o va nie na vhod nú rých los� pri udr ža ní sme ru
vrá ta ne zmien pre vo do vých stup ňov, 

e) cú va nie pria mo a so za tá ča ním v¾a vo a vpra vo pri za -
cho va ní ur če né ho sme ru,

f) oto če nie vo zid la do pro ti sme ru s po u ži tím pre vo do -
vej páky a spät né ho cho du,

g) za sta ve nie vo zid la s pres nos �ou za sta ve nia na vo -
pred ur če nom mies te,

h) po zdĺž ne, šik mé a kol mé za par ko va nie vo zid la
a opus te nie par ko va cej plo chy jaz dou do predu, cú -
va ním, na ro vi ne, pri stú pa ní a kle sa ní, 

i) za chá dza nie na ok raj ces ty ale bo chod ní ka a opä tov -
né vy chá dza nie od neho,

j) ob chá dza nie pre káž ky, 
k) ovlá danie stie ra čov skiel, ostre ko va čov skiel, osvet -

le nia vo zid la, sme ro vých sve tiel a zvu ko vých vý -
straž ných zna me ní. 

(3) V dru hej čas ti skúš ky z ve de nia mo to ro vých vo zi -
diel sa u žia da te ¾a o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia

pre ve ru je ve de nie mo to ro vé ho vo zid la v pod mien kach
cest nej pre máv ky vrá ta ne mest skej pre máv ky, naj mä 
a) za cho va nie ur če né ho sme ru jaz dy,
b) zrých ¾o va nie vo zid la až na ur če nú rých los� a udr žo -

va nie tej to rých lo sti aj v prie be hu ra de nia pre vo do -
vých stup ňov,

c) správ ne pre chá dza nie v jazd ných pru hoch,
d) správ ne od bo čo va nie vpra vo a v¾a vo,
e) správ ne od bo čo va nie vpra vo a v¾a vo na kri žo vat ke so 

že lez nič ným prie ces tím ale bo opus te nie ko ¾a jí,
f) za cho vá va nie zod po ve da jú cej vzdia le nos ti me dzi vo -

zid la mi v jed not li vých jazd ných pru hoch,
g) pri bli žo va nie sa ku kri žo vat ke a bez peč ný pre jazd

kri žo vat kou,
h) pri bli žo va nie sa k že lez nič né mu prie ces tiu a bez peč -

ný pre jazd kri žo vat kou so že lez nič ným prie ces tím,
i) do dr žia va nie pra vi diel o pred nos ti v jaz de,
j) do dr žia va nie pra vi diel o pred chá dza ní,
k) do dr žia va nie usta no ve ných rých lo stí,
l) vy chá dza nie od ok ra ja ces ty, chod ní ka ale bo z par -

ko vi ska,
m) bez peč né ob chá dza nie pre ká žok,
n) po u ží va nie spät ných zr ka diel,
o) pri bli žo va nie sa k vo zid lám v rôz nych do prav ných si -

tu á ciách,
p) sle do va nie sta vu vo zov ky, do prav né ho zna če nia,

zna kov a po ten ciál nych ale bo ak tu ál nych ri zík
a vhod né re a go va nie na ne,

r) včas né dá va nie zna me nia o zme ne sme ru jaz dy,
s) správ ne re a go va nie na zna me nia, na prí klad o zme ne 

sme ru jaz dy iných účast ní kov cest nej pre máv ky,
t) za cho vá va nie opa tr nos ti voči chod com a iným

účast ní kom cest nej pre máv ky,
u) správ ne po u ží va nie usta no ve né ho osvet le nia

a iných za ria de ní vo vo zid le,
v) vhod né ra de nie pre vo do vých stup ňov a udr žia va nie

pri me ra nej rých lo sti vo zid la v sú vis los ti so sta veb -
ným dopravno-technickým sta vom ces ty, ako aj so
si tu á ciou v cest nej pre máv ke,

w) vy ko na nie ne vy hnut ných opat re ní pri vy stu po va ní
a opus te ní mo to ro vé ho vo zid la. 

(4) Ok rem sku toč nos tí uve de ných v od se koch 2 a 3 sa 
ïa lej pri skúš ke z ve de nia mo to ro vých vo zi diel pre ve ru -
je u žia da te ¾ov o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia 
a) sku pi ny AM, A a pod sku pi ny A1 aj schop nos� pri pev -

ni� si ochran nú pril bu a kon tro la ostat ných bez peč -
nost ných za ria de ní na mo to ro vom vo zid le, zdvih nú�
vo zid lo z pod pe ry a tla či� ho bez po u ži tia mo to ra, za -
par ko va� vo zid lo a zdvih nú� ho na pod pe ru, uro bi�
zá kru tu v tva re pís me na U, udr žia va� rov no vá hu pri
rôz nej rých lo sti jaz dy vrá ta ne jaz dy pri ma lej rých lo sti
a roz lič ných do prav ných si tu á ciách, ako aj pri pre -
vá ža ní spo lu jaz dca,

b) sku pi ny C, D a pod sku pi ny C1, D1 aj schop nos� pre -
skú ša� brz do vý a ria dia ci sys tém  s po sil ňo va čom,
po u ží va� rôz ne  brz do vé sys té my a rôz ne sys té my re -
duk cie rých lo sti ok rem brz dy, pri spô so bi� smer jaz -
dy dĺž ke a šír ke vo zid la pri vchá dza ní do zá kru ty,
ovlá danie pra vi diel o dobe jaz dy a od po čin ku a  po -
užívanie ta cho gra fu, zna los� pre ká žok spô so be ných
pa ra met ra mi vo zid la, kto ré môžu vo di čo vi brá ni�   vo
vý h¾a de, opat re nia pot reb né  pri  hroz be  ne bez pe -
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čens tva roz strek nu tia vody ale bo bla ta, vplyv vet ra
na jaz du vo zid la, 

c) sku pi ny B + E, C + E, D + E a pod sku pi ny C1 + E,
D1+E aj schop nos� po zna nia bez peč nost ných fak to -
rov  tý ka jú cich sa za �a že nia vo zid la, pri po je nia prí -
ve su ale bo ná ve su k �až né mu vo zid lu a ich od po je -
nia,

d) sku pi ny D a pod sku pi ny D1 aj pre u ká za nie zna los tí
pra vi diel tý ka jú cich sa pre pra vy osôb a sprá va nia
v prí pa de ne ho dy. 

(5) Ve de nie mo to ro vé ho vo zid la musí žia da te¾ o ude -
le nie vo dič ské ho opráv ne nia ovlá da� tak, aby bol
schop ný sle do va� si tu á ciu v cest nej pre máv ke, naj mä
po ky ny po li caj ta a iných osôb opráv ne ných ria di� cest -
nú pre máv ku, sve tel né sig ná ly, do prav né znač ky a do -
prav né za ria de nia a aby bol schop ný včas, správ ne
a bez zá sa hu in štruk to ra re a go va� na do prav né si tu á -
cie.

(6) Po čas skúš ky z ve de nia mo to ro vých vo zi diel sa
mu sia dos ta toč ne a spo ¾ah li vo pre ve ri� všet ky sku toč -
nos ti uve de né v od se koch 2 až 5. Skúš ka z ve de nia mo -
to ro vých a prí po jných vo zi diel musí vždy tr va� naj me -
nej 25 mi nút u žia da te ¾ov o ude le nie vo dič ské ho
opráv ne nia sku pi ny AM, A, B, B + E, T a pod sku pi ny
A1, B1 a naj me nej 45 mi nút u žia da te ¾ov o ude le nie vo -
dič ské ho opráv ne nia ostat ných sku pín a pod sku pín.

(7) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
je ne po ču jú ci a do ro zu mie va sa po sun ko vou re čou,
môže skúš ku z ve de nia mo to ro vých vo zi diel vy ko na� za
prí tom nos ti tl moč ní ka,2) kto ré ho si na vlast né ná kla dy
sám za bez pe čí, ak to umož ňu je vy ba ve nie vo zid la a ak
sa tým ne ohro zí bez peč nos� cest nej pre máv ky.

§ 27

(1) Žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia, kto rý
pri skúš ke z ve de nia mo to ro vých a prí po jných vo zi diel
ne pre u ká zal dos ta toč nú zruč nos� a schop nos� bez peč -
ne vies� vo zid lo v cest nej pre máv ke, je hod no te ný kla si -
fi kač ným stup ňom ne pros pel. 

(2) Ak pri skúš ke z ve de nia mo to ro vých vo zi diel žia -
da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia po ru šil pred pi -
sy cest nej pre máv ky tak, že váž ne ohroz il ale bo mo hol
ohroz i� bez peč nos� cest nej pre máv ky, ale bo ak na sta la
si tu á cia, keï pri ve de ní mo to ro vé ho vo zid la mu sel za -
siah nu� in štruk tor, je hod no te ný kla si fi kač ným stup -
ňom ne pros pel a skú šob ný ko mi sár skúš ku skon čí. 

§ 28

(1) Skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo zi diel sa vy ko ná -
va na mo to ro vom vo zid le ale bo jazd nej sú pra ve, kto ré
zod po ve da jú svo jím vy ba ve ním pod mien kam usta no -
ve ným pre cvič né vo zid lá vý cvi ko vých za ria de ní.

(2) Skúš ku z ve de nia mo to ro vých vo zi diel vy ko ná va
žia da te¾ o ude le nie vo dič ské ho opráv ne nia o vo dič ské
opráv ne nie
a) sku pi ny AM na vo zid le s ob je mom val cov spa ¾o va cie -

ho mo to ra naj me nej 40 cm3 a s naj vy ššou kon -
štrukč nou rých lo s�ou ne pre sa hu jú cou 45 km.h-1,

b) pod sku pi ny A1 na vo zid le bez po stran né ho vo zí ka

s ob je mom val cov spa ¾o va cie ho mo to ra naj me nej
75 cm3,

c) sku pi ny A (na ve de nie vo zid la s vý ko nom ne pre sa -
hu jú cim 25 kW ale bo s po me rom vý kon/hmot nos�
ne pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg ale bo vo zid la s po -
stran ným vo zí kom s po me rom vý kon/hmot nos� ne -
pre sa hu jú cim 0,16 kW/kg) na vo zid le bez po stran -
né ho vo zí ka s ob je mom val cov spa ¾o va cie ho mo to ra
pre sa hu jú cim 120 cm3, kto ré ho kon štrukč ná rých -
los� je naj me nej 100 km.h-1,

d) sku pi ny A (na ve de nie vo zid la s vý ko nom pre sa hu jú -
cim 25 kW ale bo s po me rom vý kon/hmot nos� pre sa -
hu jú cim 0,16 kW/kg ale bo vo zid la s po stran ným vo -
zí kom s po me rom vý kon/hmot nos� pre sa hu jú cim
0,16 kW/kg) na vo zid le bez po stran né ho vo zí ka s vý -
ko nom pre sa hu jú cim 35 kW,

e) pod sku pi ny B1 na mo to ro vej troj kol ke ale bo štvor -
kol ke, kto rej kon štrukč ná rých los� je naj me nej
60 km.h-1, 

f) sku pi ny B na štvor ko le so vom mo to ro vom vo zid le
pat ria com do sku pi ny B, kto ré ho kon štrukč ná rých -
los� je naj me nej 100 km.h-1,

g) sku pi ny B + E na jazd nej sú pra ve tvo re nej z mo to ro -
vé ho vo zid la pat ria ce ho do sku pi ny B a skri ňo vé ho
prí po jné ho vo zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné ho vo -
zid la s plach tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je naj -
me nej 1 000 kg a kon štrukč ná rých los� jazd nej sú -
pra vy je naj me nej 100 km.h-1, kto rá ne pat rí do
sku pi ny B; prí po jné vo zid lo musí by� ši ro ké a vy so ké
mi ni mál ne ako mo to ro vé vo zid lo; prí po jné vo zid lo
môže by� už šie ako mo to ro vé vo zid lo za pred po kla -
du, že vý h¾ad z mies ta vo di ča do za du je mož ný len
s po u ži tím von kaj ších spät ných zr ka diel mo to ro vé -
ho vo zid la; po ho to vost ná hmot nos� prí po jné ho vo -
zid la je naj me nej 800 kg, 

h) pod sku pi ny C1 na skri ňo vom mo to ro vom vo zid le
ale bo val ní ko vom mo to ro vom vo zid le s plach tou  pa -
triacom do pod sku pi ny C1, kto ré ho cel ko vá hmot -
nos� je naj me nej 4 000 kg, s dĺž kou naj me nej 5 m
a jeho kon štrukč ná rých los� je naj me nej 80 km.h-1;
vy ba ve né brz da mi s an ti blo ko va cím za ria de ním
a usta no ve ným zá zna mo vým za ria de ním; ná klad ný
prie stor mo to ro vé ho vo zid la musí by� ši ro ký a vy so -
ký mi ni mál ne ako ka bí na vo di ča, 

i) sku pi ny C1 + E na jazd nej sú pra ve tvo re nej z mo to ro -
vé ho vo zid la pat ria ce ho do pod sku pi ny C1 a skri ňo -
vé ho prí po jné ho vo zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné -
ho vo zid la s plach tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je
naj me nej 1 250 kg, s dĺž kou naj me nej 8 m a kon -
štrukč ná rých los� jazd nej sú pra vy je naj me nej
80 km.h-1, prí po jné vo zid lo musí by� ši ro ké a vy so ké
mi ni mál ne ako mo to ro vé vo zid lo; prí po jné vo zid lo
môže by� už šie ako mo to ro vé vo zid lo za pred po kla -
du, že vý h¾ad z mies ta vo di ča do za du je mož ný len
s po u ži tím von kaj ších spät ných zr ka diel mo to ro vé -
ho vo zid la; po ho to vost ná hmot nos� prí po jné ho vo -
zid la je naj me nej 800 kg, 

j) sku pi ny C na skri ňo vom mo to ro vom vo zid le ale bo
val ní ko vom mo to ro vom vo zid le s plach tou pat ria -
com do sku pi ny C, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je naj -
me nej 12 000 kg, s dĺž kou naj me nej 8 m, so šír kou
naj me nej 2,4 m a jeho kon štrukč ná rých los� je naj -
me nej 80 km.h-1; vy ba ve né brz da mi s an ti blo ko va -
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cím za ria de ním a usta no ve ným zá zna mo vým za ria -
de ním; ná klad ný prie stor mo to ro vé ho vo zid la musí
by� ši ro ký a vy so ký mi ni mál ne ako ka bí na vo di ča;
oka mžitá hmot nos� mo to ro vé ho vo zid la musí by�
naj me nej 10 000 kg, 

k) sku pi ny C + E na ná ve so vej jazd nej sú pra ve ale bo na 
jazd nej sú pra ve tvo re nej z mo to ro vé ho vo zid la  pa -
triaceho do sku pi ny C a skri ňo vé ho prí po jné ho vo -
zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné ho vo zid la s plach -
tou s dĺž kou naj me nej 7,5 m, cel ko vá hmot nos�
jazd nej sú pra vy musí by� naj me nej 20 000 kg, dĺž ka
naj me nej 14 m, šír ka naj me nej 2,4 m a kon štrukč ná
rých los� naj me nej 80 km.h-1, jazd ná sú pra va musí
by� vy ba ve ná brz da mi s an ti blo ko va cím za ria de ním,
pre vo dov kou s mi ni mál ne 8 pre vo do vými stup ňa mi
vpred a usta no ve ným zá zna mo vým za ria de ním; prí -
po jné vo zid lo musí by� ši ro ké a vy so ké mi ni mál ne
ako mo to ro vé vo zid lo; oka mžitá hmot nos� jazd nej
sú pra vy musí by� v oboch prí pa doch naj me nej
15 000 kg, 

l) pod sku pi ny D1 na mo to ro vom vo zid le pat ria com do
pod sku pi ny D1, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je naj me -
nej 4 000 kg, s dĺž kou naj me nej 5 m a jeho kon -
štrukč ná rých los� je naj me nej 80 km.h-1; vy ba ve né
brz da mi s an ti blo ko va cím za ria de ním a usta no ve -
ným zá zna mo vým za ria de ním,

m) sku pi ny D1 + E na jazd nej sú pra ve tvo re nej z mo to ro -
vé ho vo zid la pat ria ce ho do pod sku pi ny D1 a skri ňo -
vé ho prí po jné ho vo zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné -
ho vo zid la s plach tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� je
naj me nej 1 250 kg a kon štrukč ná rých los� jazd nej
sú pra vy je naj me nej 80 km.h-1; prí po jné vo zid lo
musí by� ši ro ké naj me nej 2 m a vy so ké naj me nej
2 m; oka mžitá hmot nos� prí po jné ho vo zid la je naj -
me nej 800 kg, 

n) sku pi ny D na mo to ro vom vo zid le pat ria com do pod -
sku pi ny D, s dĺž kou naj me nej 10 m, so šír kou naj me -
nej 2,4 m a jeho kon štrukč ná rých los� je naj me nej
80 km.h-1; vy ba ve né brz da mi s an ti blo ko va cím za ria -
de ním a usta no ve ným zá zna mo vým za ria de ním,

o) sku pi ny D + E na jazd nej sú pra ve tvo re nej z mo to ro -
vé ho vo zid la pat ria ce ho do sku pi ny D a skri ňo vé ho
prí po jné ho vo zid la ale bo val ní ko vé ho prí po jné ho vo -
zid la s plach tou, kto ré ho cel ko vá hmot nos� pre sa -
hu je 1 250 kg, so šír kou naj me nej 2,4 m a kon -
štrukč ná rých los� jazd nej sú pra vy je naj me nej
80 km.h-1; prí po jné vo zid lo musí by� ši ro ké naj me nej 
2 m a vy so ké naj me nej 2 m; oka mžitá hmot nos� prí -
po jné ho vo zid la je naj me nej 800 kg, 

p) sku pi ny T na ko le so vom trak to re, kto ré má naj me -
nej dve ná pra vy s ráz vo rom naj me nej 1 m, ku kto ré -
mu je pri po je né prí po jné vo zid lo s cel ko vou hmot -
nos �ou naj me nej 3 500 kg, na lo že né naj me nej na
50 % uži toč nej hmot nos ti; skúš ka z ve de nia mo to ro -
vé ho vo zid la pod ¾a § 26 ods. 2 sa vy ko ná va bez prí po jné -
ho vo zid la. 

(3) Ak sa skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo zi diel vy ko -
ná va na mo to ro vom vo zid le s auto ma tic kou pre vo dov -
kou, ob me dzí sa roz sah prí sluš né ho vo dič ské ho opráv -
ne nia len na ve de nie mo to ro vých vo zi diel
s auto ma tic kou pre vo dov kou. Ak dr ži te¾ vo dič ské ho
opráv ne nia vy ko ná skúš ku z ve de nia mo to ro vých vo zi -

diel na usta no ve nom mo to ro vom vo zid le bez
auto ma tic kej pre vo dov ky, ok res ný do prav ný in špek to -
rát ob me dze nie zru ší. 

(4) Na skúš ke z ve de nia mo to ro vých vo zi diel sa zú -
čas tňu je oso ba opráv ne ná vy ko ná va� vý cvik vo ve de ní
tých to mo to ro vých vo zi diel, kto rá sedí vo vý cvi ko vom
vo zid le na se dad le pre in štruk to ra. 

(5) Skú šob ný ko mi sár pri skúš ke z ve de nia mo to ro -
vých vo zi diel pod ¾a od se ku 2 písm. p) sedí v cvič nom vo -
zid le na se dad le, kto ré je nú dzo vo upev ne né v ka bí ne
cvič né ho vo zid la, a to v prí pa de, ak nie je cvič né vo zid lo
vy ba ve né schvá le ným poč tom se da diel na pre pra vu
naj me nej troch osôb.

(6) Ak sa skúš ka z ve de nia mo to ro vých vo zi diel vy ko -
ná va na vo zid le uve de nom v § 15 ods. 2, 3 ale bo 15,
skú šob ný ko mi sár môže ur či� vy ko na nie jej pr vej čas ti
aj bez spo lu jaz dca uve de né ho v od se ku 4. 

 (7) Oso ba �až ko zdra vot ne pos tih nu tá môže vy ko na�
skúš ku z ve de nia mo to ro vých vo zi diel aj na vo zid le ne -
zod po ve da jú com pod mien kam uve de ným v od se ku 2,
ak sa tým ne ohro zí bez peč nos� cest nej pre máv ky.

§ 29

 Roz sah skú šok z od bor nej spô so bi los ti

Skúš ky z od bor nej spô so bi los ti pre jed not li vé sku pi -
ny a pod sku pi ny vo dič ské ho opráv ne nia sa vy ko ná va jú 
v tom to roz sa hu:
a) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny AM

1. pred pi sy o cest nej pre máv ke — je den skú šob ný
test,

2. ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
b) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A a pod sku pi ny A1, B1

1. pred pi sy o cest nej pre máv ke — je den skú šob ný
test,

2. ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
3. ná u ka o vo zid lách a ich údrž be — jed na otáz ka,

c) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny B, B + E, T
1. pred pi sy o cest nej pre máv ke — je den skú šob ný

test,
2. ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
3. ná u ka o vo zid lách a ich údrž be — dve otáz ky,

d) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny C, C + E, C1 + E a pod -
sku pi ny C1
1. pred pi sy o cest nej pre máv ke — je den skú šob ný

test,
2. ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
3. ná u ka o vo zid lách a ich údrž be — tri otáz ky,

e) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny D, D + E, D1 + E a pod -
sku pi ny D1
1. pred pi sy o cest nej pre máv ke — je den skú šob ný

test,
2. ve de nie mo to ro vé ho vo zid la,
3. ná u ka o vo zid lách a ich údrž be — šty ri otáz ky.

§ 30 

Pre skú ša nie od bor nej spô so bi los ti
vies� mo to ro vé vo zid lá

(1) Ak ok res ný do prav ný in špek to rát roz hod ne o pre -
skú ša ní od bor nej spô so bi los ti vies� mo to ro vé vo zid lá
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dr ži te ¾a vo dič ské ho opráv ne nia, pre skú ša nie sa vy ko -
ná pod ¾a tej to hla vy vy hláš ky o skúš kach z od bor nej
spô so bi los ti v roz sa hu a spô so bom ur če ným na ude le -
nie vo dič ské ho opráv ne nia prí sluš nej sku pi ny ale bo
pod sku pi ny. 

(2)   Ak je dr ži te¾ vo dič ské ho opráv ne nia pri pre skú ša -
ní od bor nej spô so bi los ti vies� mo to ro vé vo zid lá v nie -
ktorej skúš ke hod no te ný kla si fi kač ným stup ňom ne -
pros pel, môže skúš ku opa ko va� len raz. Opa ko va ná
skúš ka sa môže vy ko na� naj skôr po sied mich dňoch
odo dňa vy ko na nia ne ús peš nej skúš ky.

(3) Opa ko va nú skúš ku musí dr ži te¾ vo dič ské ho
opráv ne nia vy ko na� do šies tich me sia cov odo dňa vy ko -
na nia ne ús peš nej skúš ky. 

ŠTVR  TÁ  HLA  V A

SKÚŠ KY DR ŽI TE ¼OV VO DIČ SKÉ HO OPRÁV NE NIA
NA SKÚ ŠOB NÚ LE HO TU

§ 31

(1) Ak ok res ný do prav ný in špek to rát roz hod ne o vy -
ko na ní skúš ky z pred pi sov o cest nej pre máv ke a z ve de -
nia mo to ro vých vo zi diel u dr ži te ¾a vo dič ské ho opráv ne -
nia na skú šob nú le ho tu, tie to skúš ky sa vy ko ná va jú
pod ¾a tre tej hla vy tej to čas ti vy hláš ky o skúš kach z od -
bor nej spô so bi los ti a v roz sa hu ur če nom na ude le nie
vo dič ské ho opráv ne nia prí sluš nej sku pi ny ale bo pod -
sku pi ny.

(2) Ak dr ži te¾ ude le né ho vo dič ské ho opráv ne nia na
skú šob nú le ho tu pri skúš ke z pred pi sov o cest nej pre -
máv ke ale bo z ve de nia mo to ro vých vo zi diel ne pros pel,
môže kaž dú skúš ku opa ko va� len raz. Opa ko va ná
skúš ka sa môže vy ko na� naj skôr po sied mich dňoch
odo dňa ko na nia ne ús peš nej skúš ky.

(3) Opa ko va nú skúš ku musí dr ži te¾ vo dič ské ho
opráv ne nia na skú šob nú le ho tu vy ko na� do 30 dní odo
dňa ko na nia ne ús peš nej skúš ky. Túto le ho tu mož no na 
zá kla de odô vod ne nej žia dos ti pre dĺ ži� až na 60 dní odo
dňa ko na nia ne ús peš nej skúš ky. 

P IA  TA  HLA  VA

VO DIČ SKÉ PRE U KA ZY A ME DZI NÁ ROD NÉ
VO DIČ SKÉ PRE U KA ZY

§ 32

Vo dič ský pre u kaz
(k § 78 ods. 7 zá ko na)

(1) Vo dič ský pre u kaz je do klad ru žo vej far by s roz -
mer mi 8,56 cm x 5,398 cm vy ho to ve ný z viac vrs tvo vé ho 
po ly kar bo ná tu s prie h¾ad nou vrst vou na po vrchu
s ochran ný mi prv ka mi. Fy zi kál ne cha rak te ris ti ky vo -
dič ské ho pre u ka zu mu sia by� v sú la de s tech nic ký mi
nor ma mi.3) 

(2) Na pred nej stra ne vo dič ské ho pre u ka zu v ¾a vom
hor nom rohu je ob dĺž nik mod rej far by s roz mer mi
2 cm x 1 cm, v kto rom je kruh vy tvo re ný dva nás ti mi žl -
tý mi hviez dič ka mi. Vnút ri kru hu sú uve de né ve¾ ké pís -
me ná „SK“. Pod tým to ob dĺž ni kom je po do ba dr ži te ¾a
vo dič ské ho pre u ka zu s roz mer mi 2 cm x 2,5 cm. Ved ¾a
mod ré ho ob dĺž ni ka sú ve¾ ký mi pís me na mi uve de né ná -
pi sy „VO DIČ SKÝ PRE U KAZ“ a „SLO VEN SKÁ RE PUB LI -
KA“ v mod rej far be. Ozna če nie čí sel ných kó dov pod ¾a
od se kov 3 a 4 je v mod rej far be. Na zad nej stra ne vo dič -
ské ho pre u ka zu me dzi čí sel ným kó dom č. 14 a do pl ňu -
jú ci mi tex tmi k čí sel ným kó dom je prie stor na umies -
tne nie dá to vé ho čipu. 

(3) Na pred nej stra ne vo dič ské ho pre u ka zu sú ïa lej
uve de né 
a) slo vá „VO DIČ SKÝ PRE U KAZ“ v ja zy koch štátov Eu -

róp skych spo lo čen stiev vy tla če né tak, aby tvo ri li po -
za die pre u ka zu,

b) in for má cie špe ci fic ké pre vy daný vo dič ský  pre ukaz,
očís lo va né tak to:
1. priez vis ko, prí pad ne ti tul,
2. meno,
3. dá tum a mies to na ro de nia,
4a. dá tum vy da nia vo dič ské ho pre u ka zu,
4b. dá tum skon če nia plat nos ti vo dič ské ho pre u ka -

zu ale bo po mlč ka, ak je pre u kaz plat ný na dobu
ne ur či tú,

4c. ná zov a síd lo úra du, kto rý vo dič ský pre u kaz vy -
dal,

4d. vý rob né čís lo čis to pi su kar ty pri de le né vý rob -
com,

5. sé ria a čís lo vo dič ské ho pre u ka zu,
6. po do ba dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu s roz mer -

mi 2 cm x 2,5 cm,
7. pod pis dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu,
9. (pod)sku pi na(y) mo to ro vých vo zi diel, kto ré je dr -

ži te¾ vo dič ské ho pre u ka zu opráv ne ný vies�. 

(4) Na zad nej stra ne vo dič ské ho pre u ka zu sú 
a) slo vá „VZOR EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV“

v slo ven skom ja zy ku vy tla če né tak, aby tvo ri li po za -
die pre u ka zu,

b) čí sel né kódy s tý mi to údaj mi:
9. (pod)sku pi na(y) mo to ro vých vo zi diel, kto ré je dr -

ži te¾ vo dič ské ho pre u ka zu opráv ne ný vies�,
10. dá tum pr vé ho ude le nia kaž dej prí sluš nej sku pi -

ny ale bo pod sku pi ny vo dič ské ho opráv ne nia,
11. dá tum skon če nia plat nos ti kaž dej prí sluš nej sku -

pi ny ale bo pod sku pi ny vo dič ské ho opráv ne nia
ale bo po mlč ka, ak je plat nos� na dobu ne ur či tú,

12. har mo ni zo va né kódy ku kaž dej prí sluš nej sku -
pi ne ale bo pod sku pi ne vo dič ské ho opráv ne nia,

13. zá zna my iné ho štá tu, 
14. iné zá zna my,

c) tex ty k čí sel ným kó dom. 

(5) Úda je vo vo dič skom pre u ka ze vrá ta ne po do by
a pod pi su jeho dr ži te ¾a sú per so na li zo va né tech no ló -
giou la se ro vé ho gra ví ro va nia. Dá to vé úda je vo vo dič -
skom pre u ka ze sú per so na li zo va né čier nou far bou pís -
mom la tin skej abe ce dy. 
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(6) Har mo ni zo va né kódy, kto ré sa môžu uvá dza� do
vo dič ské ho pre u ka zu na zá kla de odô vod ne ných zis te -
ných sku toč nos tí a zís ka ných ale bo do šlých prí sluš -
ných do kla dov, sú uve de né v prí lo he č. 2.

(7) Vo dič ské pre u ka zy ne smú ob sa ho va� žiad ne po čí -
ta čo vo spra cú va né elek tro nic ké za ria de nia. 

Me dzi  ná rod ný vo dič ský pre u kaz

§ 33

(1) Me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz je kniž ka s roz -
mer mi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a po sled ný list,
kto ré tvo ria obal kniž ky, sú si vej far by; vnú tor né stra ny 
sú bie le.

(2) V me dzi ná rod nom vo dič skom pre u ka ze sa uvá dza -
jú osob né úda je o jeho dr ži te ¾o vi v roz sa hu uve de nom
v § 78 ods. 3 písm. a) a b) zá ko na a roz sah vo dič ské ho
opráv ne nia pod ¾a plat né ho vo dič ské ho pre u ka zu vrá ta -
ne prí pad né ho ob me dze nia jeho roz sa hu a ïal ších ob -
me dzu jú cich pod mie nok vies� mo to ro vé vo zid lá.

(3) Me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz ïa lej ob sa hu je
a) ne re tu šo va nú fa reb nú ale bo čier no bie lu fo to gra fiu

zho to ve nú na hlad kom, lesk lom po lo kar tó ne s roz -
mer mi 3,5 cm x 4,5 cm, zo bra zu jú cu sku toč nú po do -
bu dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu v troj štvr �o vom
pro fi le, v ob čian skom ode ve, bez pri krýv ky hla vy
a oku lia rov s tma vý mi skla mi, s výš kou tvá ro vej čas -
ti hla vy mi ni mál ne 2 cm od bra dy po te me no; ak je
dr ži te¾ kou vo dič ské ho pre u ka zu člen ka re ho¾ nej
spo loč nos ti, môže fo to gra fia zo bra zo va� jej po do bu
aj s pri krýv kou hla vy, kto rá tvo rí sú čas� jej re ho¾ né -
ho rú cha,

b) pod pis dr ži te ¾a me dzi ná rod né ho vo dič ské ho  pre -
ukazu. 

§ 34

(1) Me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz sa vydá len dr ži -
te ¾o vi plat né ho vo dič ské ho pre u ka zu, kto rý bol vy da ný
v Slo ven skej re pub li ke.

(2) Zá pi sy do me dzi ná rod né ho vo dič ské ho pre u ka zu
je opráv ne ný vy ko ná va� len ok res ný do prav ný in špek -
to rát prí sluš ný pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu jeho dr ži -
te ¾a ale bo or gán cu dzie ho štá tu prí sluš ný zru ši� jeho
plat nos� v roz sa hu usta no ve nom me dzi ná rod ný mi
zmlu va mi.

(3) Me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz pla tí naj viac tri
roky odo dňa jeho vy da nia; ak je však ter mín skon če nia
času plat nos ti vo dič ské ho pre u ka zu pri vy dá va ní me -
dzi ná rod né ho vo dič ské ho pre u ka zu krat ší ako tri roky,
ter mín skon če nia plat nos ti vy dá va né ho me dzi ná rod -
né ho vo dič ské ho pre u ka zu sa určí zhod ne s ter mí nom
skon če nia plat nos ti vo dič ské ho pre u ka zu.

§ 35

(1) Me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz ne op ráv ňu je
jeho dr ži te ¾a na ve de nie mo to ro vých vo zi diel v Slo ven -

skej re pub li ke, ak bol vy da ný v Slo ven skej re pub li ke
ale bo bol vy da ný v cu dzi ne a jeho dr ži te¾ má tr va lý po -
byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky. 

(2) Ne plat ný je ten me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz,
kto ré ho dr ži te¾ pre stal by� dr ži te ¾om vo dič ské ho  pre -
ukazu ale bo mu bol vo dič ský pre u kaz za dr ža ný, ale bo
mu bolo odob ra té vo dič ské opráv ne nie, ale bo ak je vo -
dič ský pre u kaz ne plat ný. 

§ 36

Ak v § 34 a 35 nie je usta no ve né inak, na vy dá va nie
a plat nos� me dzi ná rod né ho vo dič ské ho pre u ka zu sa
po u ži jú usta no ve nia zá ko na tý ka jú ce sa vo dič ské ho
pre u ka zu. 

TRE T IA  ČASŤ

VE DE NIE DO PRAV NÝCH EVI DEN CIÍ

PRVÁ  HLA  VA

EVI DEN CIA VO DI ČOV A OSÔB, KTO RÉ NIE SÚ
DR ŽI TE¼ MI VO DIČ SKÉ HO PRE U KA ZU A DO PUS TI LI

SA PRIE STUP KU PRO TI BEZ PEČ NOS TI
A PLY NU LOS TI CEST NEJ PRE MÁV KY

§ 37

(1) V evi den cii vo di čov a osôb, kto ré nie sú dr ži te¾ mi
vo dič ské ho pre u ka zu a do pus ti li sa prie stup ku pro ti
bez peč nos ti a ply nu los ti cest nej pre máv ky (ïa lej len
„evi den cia vo di čov“), sa vedú naj mä 
a) osob né úda je o dr ži te ¾och vo dič ských opráv ne ní,
b) osob né úda je o oso bách, kto ré žia da li o vo dič ské

opráv ne nie, ale im ne bo lo ude le né ale bo im bolo
odob ra té ale bo ob me dze né,

c) osob né úda je o oso bách, kto ré bez vo dič ské ho
opráv ne nia vied li mo to ro vé vo zid lo a v sú vis los ti
s ve de ním mo to ro vé ho vo zid la sa do pus ti li prie stup -
ku pro ti bez peč nos ti a ply nu los ti cest nej pre máv ky
ale bo trest né ho činu,

d) úda je o ude le ných vo dič ských opráv ne niach a úda je
o ne u de le ní, odob ra tí ale bo ob me dze ní vo dič ských
opráv ne ní ale bo o ich vrá te ní ale bo ob no ve ní ich pô -
vod né ho roz sa hu,

e) úda je o vo dič ských pre u ka zoch, o me dzi ná rod ných
vo dič ských pre u ka zoch a o vo dič ských pre u ka zoch
vy da ných vý me nou za vo dič ské pre u ka zy vy da né cu -
dzím štá tom ale bo za vo dič ské pre u ka zy vy da né štá -
tom Eu róp skych spo lo čen stiev,

f) úda je o opat re niach a sank ciách sú vi sia cich s ve de -
ním vo zid la. 

(2) Evi den cia vo di čov ob sa hu je evi denč né kar ty osôb
uve de ných v od se ku 1 písm. a) až c) (ïa lej len „evi denč -
ná kar ta vo di čov“) a pí som nos ti ob sa hu jú ce úda je uve -
de né v od se ku 1.

(3) Evi denč né kar ty vo di čov mož no vies� pros tried ka -
mi vý po čto vej tech ni ky za pred po kla du, že
a) všet ky za pí sa né úda je sú pre u ká za te¾ né a je vy lú če -
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ná mož nos� ich zá me ny me dzi jed not li vý mi evi do va -
ný mi oso ba mi na vzá jom,

b) zá pi sy v evi den cii vo di čov mož no vy ko ná va� prie bež -
ne,

c) za pí sa né úda je sú za bez pe če né pro ti vy ma za niu, ne -
opráv ne né mu po zme ňo va niu ale bo roz mno žo va niu a

d) evi denč né kar ty vo di čov a všet ky tla če né vý stu py sú
ozna če né ná zvom a síd lom or gá nu, kto rý ich vy dal,
dá tu mom a ča som ich vy tla če nia.

(4) Pí som nos �a mi ob sa hu jú ci mi úda je uve de né v od -
se ku 1 sú naj mä
a) žia dos ti o ude le nie ale bo roz ší re nie vo dič ské ho

opráv ne nia,
b) žia dos ti o vy da nie vo dič ské ho pre u ka zu ale bo me -

dzi ná rod né ho vo dič ské ho pre u ka zu,
c) žia dos ti o vý me nu vo dič ské ho pre u ka zu vy da né ho

cu dzím štá tom ale bo vo dič ské ho pre u ka zu vy da né -
ho štá tom Eu róp skych spo lo čen stiev za vo dič ský
pre u kaz vy dá va ný v Slo ven skej re pub li ke,

d) roz hod nu tia o ude le ných vo dič ských opráv ne niach
a roz hod nu tia o ich ne u de le ní, odob ra tí ale bo ob me -
dze ní ale bo o ich vrá te ní ale bo ob no ve ní ich pô vod -
né ho roz sa hu,

e) roz hod nu tia o opat re niach a sank ciách sú vi sia cich
s ve de ním vo zid la ale bo ich ozná me nia. 

DRU HÁ  HLA  VA

EVI DEN CIA VO ZI DIEL
(k § 85 ods. 4 zá ko na)

§ 38

(1) V evi den cii vo zi diel sa vedú naj mä 
a) osob né úda je o dr ži te ¾och vo zi diel a o vlast ní koch vo -

zi diel, ak je dr ži te ¾om vo zid la ale bo vlast ní kom vo -
zid la fy zic ká oso ba, a čís la ich pre u ka zov to tož nos ti,

b) ná zvy, síd la ale bo mies ta pod ni ka nia a iden ti fi kač né 
čís la dr ži te ¾ov vo zi diel a vlast ní kov vo zi diel, prí pad -
ne od tla čok ich pe čiat ky, ak je dr ži te ¾om vo zid la ale -
bo vlast ní kom vo zid la fy zic ká oso ba opráv ne ná na
pod ni ka nie ale bo práv nic ká oso ba, 

c) osob né úda je o oso bách, kto ré za stu pu jú oso by uve -
de né v pís me ne a) ale bo b), a čís la ich pre u ka zov to -
tož nos ti,

d) pod pi sy osôb uve de ných v pís me nách a), b) ale bo c),
e) úda je o vo zid lách v roz sa hu to vá ren ská znač ka a typ

vo zid la, vý rob ca vo zid la, druh ka ro sé rie, dá tum evi -
den cie vo zid la, far ba vo zid la, vý rob né čís lo ka ro sé rie 
vo zid la (VIN), vý rob né čís lo mo to ra, cel ko vá hmot -
nos� vo zid la, úda je o zvlášt nej vý ba ve vo zid la,

f) úda je o evi denč ných čís lach, o ta bu¾ kách s evi denč -
ný mi čís la mi, o štát nych po zná va cích znač kách,
o oso bit ných evi denč ných čís lach, o ta bu¾ kách
s oso bit ný mi evi denč ný mi čís la mi, o zvlášt nych evi -
denč ných čís lach a o ta bu¾ kách so zvlášt ny mi evi -
denč ný mi čís la mi, 

g) úda je o tech nic kých pre u ka zoch vo zi diel, osved če -
niach o evi den cii vo zi diel a osved če niach o pri de le ní
zvlášt nych evi denč ných čí sel,

h) úda je o spô so boch na do bud nu tia vo zi diel,

i) úda je o vy ko na ných evi denč ných úko noch,
j) úda je o vy bra tých správ nych po plat koch, 
k) úda je o ve de ných exe kuč ných ko na niach ale bo o vý -

ko noch roz hod nu tí pod ¾a § 90 ods. 9 zá ko na. 

(2) Evi den cia vo zi diel ob sa hu je evi denč né kar ty vo zi -
diel a spi sy vo zi diel. V spi soch vo zi diel sú ve de né pí -
som nos ti ob sa hu jú ce úda je uve de né v od se ku 1.

(3) Evi denč nú kar tu vo zid la mož no vies� pros tried ka -
mi vý po čto vej tech ni ky za pred po kla du, že
a) všet ky za pí sa né úda je sú pre u ká za te¾ né a je vy lú če -

ná mož nos� ich zá me ny me dzi jed not li vý mi evi do va -
ný mi vo zid la mi na vzá jom,

b) zá pi sy v evi den cii vo zi diel mož no vy ko ná va� prie bež -
ne a

c) za pí sa né úda je sú za bez pe če né pro ti vy ma za niu, ne -
opráv ne né mu po zme ňo va niu ale bo roz mno žo va niu. 

(4) Pí som nos �a mi ob sa hu jú ci mi úda je uve de né v od -
se ku 1 sú naj mä
a) žia dos ti o za pí sa nie mo to ro vých ale bo ich prí po jných

vo zi diel do evi den cie,
b) do kla dy o na do bud nu tí vo zi diel,
c) žia dos ti o vy ko na nie zmien v evi den cii vo zi diel,
d) žia dos ti o pri de le nie evi denč ných čí sel pod ¾a § 48

ods. 3, 
e) žia dos ti ale bo roz hod nu tia pod ¾a § 90 ods. 9 zá ko na. 

TRE  T IA  HLA  VA

EVI DEN CIA DO PRAV NÝCH NE HÔD
(k § 85 ods. 4 zá ko na)

§ 39

Vy me dze nie poj mov 

Na úče ly ve de nia zá zna mov v evi den cii do prav ných
ne hôd sa po va žu je za 
a) účast ní ka do prav nej ne ho dy kaž dý, kto sa v mieste

a čase do prav nej ne ho dy na nej pria mym spô so bom
zú čast nil ako vo dič vo zid la, cho dec ale bo iná oso ba,
kto rá pri do prav nej ne ho de utr pe la ujmu na zdra ví
ale bo ma jet ku, 

b) usmr te nú oso bu oso ba, kto rá zo mre la pri do prav nej
ne ho de ale bo na jej ná sled ky naj ne skôr do 24 ho dín
po do prav nej ne ho de, 

c) �až ko zra ne nú oso bu oso ba, kto rá pri do prav nej ne -
ho de utr pe la �až kú ujmu na zdra ví pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su,4) 

d) ¾ah ko zra ne nú oso bu oso ba, kto rá pri do prav nej ne -
ho de utr pe la ujmu na zdra ví, ne do sa hu jú ca stu peň
�až kej ujmy na zdra ví pod ¾a pís me na c), ok rem prí -
pa dov jed no ra zo vé ho ošet re nia, kto ré si ne vy ža du je
od bor né ošet re nie ale bo prá ce neschop nos�, 

e) ško du ujma, kto rá vznik la na vo zid le ale bo inom ma -
jet ku pri do prav nej ne ho de ale bo v sú vis los ti s ňou,
kto rej výš ku sta no ví od ha dom po li cajt, kto rý vy ko -
ná va ob hliad ku mies ta do prav nej ne ho dy. 
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Evi den cia do prav ných ne hôd

§ 40

Evi den cia do prav ných ne hôd ob sa hu je úda je o do -
prav ných ne ho dách pod ¾a § 49 zá ko na ozná me ných Po -
li caj né mu zbo ru. V evi den cii do prav ných ne hôd sa
vedú úda je o účast ní koch do prav ných ne hôd, úda je
o vo zid lách zú čast ne ných na do prav nej ne ho de, úda je
o po zem ných ko mu ni ká ciách v mies te a čase do prav -
ných ne hôd, ča so vé, lo kač né a do pl ňu jú ce úda je o do -
prav ných ne ho dách. 

§ 41

Úda je o účast ní koch do prav ných ne hôd

 (1) O účast ní koch do prav ných ne hôd sa v evi den cii
do prav ných ne hôd evi du je
a) ich stav a sprá va nie sa v čase do prav nej ne ho dy vrá -

ta ne prí pad né ho ovplyv ne nia al ko ho lom ale bo inou
ná vy ko vou lát kou, 

b) ich umies tne nie vo vo zid lách v čase do prav nej ne ho -
dy, 

c) po u ži tie bez peč nost ných pá sov ale bo iných  pro -
striedkov pa sív nej bez peč nos ti, 

d) ná sled ky do prav nej ne ho dy na ich ži vo te a zdra ví, 
e) pos kyt nu tie pr vej po mo ci, 
f) spô sob ich vy slo bo de nia z vo zid la po do prav nej ne -

ho de. 

(2) O vo di čoch, kto rí sa zú čast ni li na do prav nej ne ho -
de, sa v evi den cii do prav ných ne hôd vždy evi du je ok -
rem úda jov uve de ných v od se ku 1 aj naj vy ššia sku pi na
vo dič ské ho opráv ne nia a dĺž ka vo dič skej pra xe vo ve de -
ní mo to ro vé ho vo zid la. 

§ 42

Úda je o vo zid lách zúčastnených
na dopravnej nehode

O vo zid lách zú čast ne ných na do prav nej ne ho de sa
v evi den cii do prav ných ne hôd evi du je
a) druh vo zid la, 
b) štát, v kto rom je vo zid lo evi do va né, 
c) to vá ren ská znač ka, typ, rok vý ro by, far ba vo zid la,

iden ti fi kač né čís lo vo zid la (VIN), 
d) úda je o spô so be a dru hu vy u ží va nia vo zid la, 
e) spre sňu jú ce úda je o vo zid le, na prí klad cel ko vá

hmot nos�, po čet miest na se de nie, po čet miest na
stá tie a po čet lô žok, 

f) do pl ňu jú ce úda je o vo zid le, na prí klad pre pra va nad -
roz mer né ho ale bo ne bez peč né ho ná kla du, jaz da
s prá vom pred nost nej jaz dy, 

g) pos ta ve nie vo zid la na po zem nej ko mu ni ká cii pred
do prav nou ne ho dou a po nej vrá ta ne úda jov o brzd -
ných sto pách, 

h) ná sled ky do prav nej ne ho dy na vo zid le a ná kla de
vrá ta ne od ha du ško dy spô so be nej do prav nou ne ho -
dou. 

§ 43

Úda je o po zem ných ko mu ni ká ciách
v mies te a čase do prav nej ne ho dy

O po zem ných ko mu ni ká ciách v mies te a čase do -
prav nej ne ho dy sa v evi den cii do prav ných ne hôd evi du -
je

a) ka te gó ria, trie da, čí sel né ozna če nie po zem nej ko mu -
ni ká cie a po čet jazd ných pru hov na po zem nej ko mu -
ni ká cii, 

b) ïal šie spres ňu jú ce úda je o mies te do prav nej ne ho -
dy, na prí klad ozna če nie kri žo vat ky, ki lo met ra po -
zem nej ko mu ni ká cie, zóny s ob me dze ním cest nej
pre máv ky, 

c) sta veb ný a dopravno-technický stav po zem nej ko -
mu ni ká cie, 

d) druh a stav po vrchu vo zov ky, 

e) si tu o va nie do prav nej ne ho dy na po zem nej ko mu ni -
ká cii, 

f) pev ná pre káž ka. 

§ 44

Ča so vé, lo kač né a do pl ňu jú ce úda je
o do prav ných ne ho dách

V evi den cii do prav ných ne hôd sa evi du jú tie to ča so -
vé, lo kač né a do pl ňu jú ce úda je:

a) územ ný ce lok, dá tum a čas do prav nej ne ho dy, 

b) druh do prav nej ne ho dy, na prí klad zráž ka s idú cim
vo zid lom, za par ko va ným vo zid lom, pev nou pre káž -
kou, chod com, cyk lis tom ale bo so zvie ra �om, 

c) druh zráž ky idú cich vo zi diel, na prí klad čel ná, boč ná 
ale bo zo za du, 

d) za vi ne nie do prav nej ne ho dy, 

e) hlav né prí či ny do prav nej ne ho dy, kto rý mi sú na prí -
klad ne pri me ra ná rých los� jaz dy, ne správ ne pred -
chá dza nie, ne da nie pred nos ti v jaz de, ne správ ny
spô sob jaz dy ale bo tech nic ká po ru cha vo zid la, 

f) po ve ter nost né pod mien ky v mies te do prav nej ne ho -
dy, 

g) vi di te¾ nos� a roz h¾a do vé po me ry v mies te do prav nej
ne ho dy, 

h) ria de nie pre máv ky na po zem nej ko mu ni ká cii, 

i) špe ci fic ké mies ta a ob jekty v mies te do prav nej ne ho -
dy.

§ 45

Spô sob ve de nia evi den cie do prav ných ne hôd
a cen trál na evi den cia do prav ných ne hôd

Evi den cia do prav ných ne hôd sa ve die v elek tro nic kej
po do be. Zís ka né úda je sa odo vzdá va jú prie bež ne na za -
pra co va nie do cen trál nej evi den cie do prav ných ne hôd. 
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ŠTVR TÁ  ČASŤ
OSVED ČE NIE O EVI DEN CII VO ZID LA, EVI DENČ NÉ
ČÍS LO, OSO BIT NÉ EVI DENČ NÉ ČÍS LO, ZVLÁŠT NE

EVI DENČ NÉ ČÍS LO, PO ZNÁ VA CIA ZNAČ KA
SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY A ROZ LI ŠO VA CÍ ZNAK

SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

§ 46

Osved če nie o evi den cii vo zid la
(k § 93 ods. 11 zá ko na)

(1) Osved če nie o evi den cii vo zid la je do klad za lia ty
v ter mo plas tic kej fó lii s roz mer mi 10,5 cm x 7,4 cm.
Osved če nie o evi den cii vo zid la a ter mo plas tic ká fó lia
ob sa hu jú ochran né prv ky. 

(2) V osved če ní o evi den cii vo zid la sa uvá dza jú tie to
úda je o jeho dr ži te ¾o vi:
a) priez vis ko a meno ale bo ná zov,
b) ad re sa tr va lé ho po by tu ale bo síd la,
c) rod né čís lo ale bo iden ti fi kač né čís lo.

(3) Osved če nie o evi den cii vo zid la ïa lej ob sa hu je
a) pri de le né evi denč né čís lo,
b) evi denč né čís lo tech nic ké ho pre u ka zu vo zid la,
c) to vá ren skú znač ku, typ a rok vý ro by vo zid la,
d) vý rob né čís lo pod voz ka a mo to ra vo zid la,
e) po čet miest na se de nie a stá tie,
f) úda je o hmot nos ti vo zid la,
g) far bu vo zid la.

(4) V osved če ní o evi den cii vo zid la sa môžu uvies� aj
úda je o plat nos ti osved če nia o evi den cii vo zid la, ob me -
dze ní po u ži tia vo zid la ale bo iné úda je tý ka jú ce sa vo -
zid la. 

Evi  denč né č ís  lo

§ 47

Evi denč né čís lo tvo ria pís me ná a čís li ce.

§ 48

(1) Prvá dvo ji ca pís men evi denč né ho čís la ozna ču je
ok res, v kto rom je vo zid lo evi do va né. 

(2) Za pr vou dvo ji cou pís men pod ¾a od se ku 1 sa za
po mlč kou uvá dza jú tri čís li ce a dvo ji ca pís men. V po -
sled nej dvo ji ci pís men evi denč né ho čís la pri de le né ho
prí po jné mu vo zid lu, ok rem prí po jné ho vo zid la za mo to -
cy kel a mo to ro vú troj kol ku, je pr vým pís me nom Y.

(3) Na žia dos� dr ži te ¾a vo zid la mož no pri de li� evi denč -
né čís lo, v kto rom sa na mies to pís men a čís lic pod ¾a od -
se ku 2 za po mlč kou uvá dza jú
a) pís me ná na pr vom až pia tom mies te,
b) pís me ná na pr vom až štvr tom mies te a čís li ca na pia -

tom mies te ale bo
c) pís me ná na pr vom až tre �om mies te a kom bi ná cia

čís lic na štvr tom a pia tom mies te.

(4) Evi denč né čís lo pod ¾a od se ku 3 ne mož no pri de li�,
ak dr ži te¾ vo zid la žia da o pri de le nie evi denč né ho čís la
a) pri de le né ho iné mu vo zid lu,
b) s kom bi ná ciou pís men ale bo pís men a čís lic tvo ria -

cich han li vé, zo smieš ňu jú ce, po hor šu jú ce ale bo
urá ža jú ce vý ra zy,

c) s kom bi ná ciou pís men ale bo pís men a čís lic tvo ria -
cou ná zov ale bo skrat ku ná zvu štát ne ho or gá nu, po -
li tic kej stra ny ale bo po li tic ké ho hnu tia,

d) s pís me nom X na pr vom mies te za po mlč kou,
e) ob sa hu jú ce ho pís me ná s dia kri tic kým zna mien kom

ale bo malé pís me ná, alebo
f) s kom bi ná ciou pís men ale bo pís men a čís lic, kto ré -

ho  zne nie by pod po ro va lo ale bo pro pa go va lo hnu tie, 
kto ré pre u ká za te¾ ne sme ru je k po tlá ča niu práv
a slo bôd ob ča nov ale bo hlá sa ná rod nost nú, ra so vú,
tried nu ale bo ná bo žen skú ne zná šan li vos�.

(5) Usta no ve nie od se ku 3 sa ne po u ži je pri pri de ¾o va -
ní evi denč né ho čís la
a) prí po jné mu vo zid lu vrá ta ne prí po jné ho vo zid la za

mo to cy kel a mo to ro vú troj kol ku,
b) vo zid lám štát nych or gá nov, obcí, štát nych fon dov

a štát nych roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko -
vých or ga ni zá cií ok rem vo zi diel pod ¾a § 126 ods. 1
zá ko na. 

(6) Ozna če nie ok res ov pre pot re by evi denč né ho čís la
sa usta no vu je tak to:

BB, BC         Ban ská Bys tri ca 
BS Ban ská Štiav ni ca 
BJ Bar de jov 
BN Bá nov ce nad Beb ra vou 
BR Brez no 
BA, BL Bra ti sla va 

BY Byt ča 
CA Čad ca 
DT Det va 
DK Dol ný Ku bín 
DS Du naj ská Stre da 
GA Ga lan ta 
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GL Gel ni ca 
HC Hlo ho vec 
HE Hu men né 
IL Ila va 
KK Kež ma rok 
KN Ko már no 
KE, KI Ko ši ce 
KS Košice-okolie 
KA Kru pi na 
KM Ky suc ké Nové Mes to 
LV Le vi ce 
LE Le vo ča 
LM Lip tov ský Mi ku láš 
LC Lu če nec 
MA Ma lac ky 
MT Mar tin
ML Me dzi la bor ce
MI Mi cha lov ce
MY My ja va
NO Ná mes to vo
NR, NI Nit ra 
NM Nové Mes to nad Vá hom
NZ Nové Zám ky
PE Par ti zán ske
PK Pe zi nok
PN Pieš �a ny
PT Pol tár
PP Po prad
PB Po važ ská Bys tri ca

PO, PV Pre šov
PD Prie vi dza
PU Pú chov
RA Re vú ca
RS Ri mav ská So bo ta
RV Rož ňa va
RK Ru žom be rok
SB Sa bi nov 
SC Se nec
SE Se ni ca
SI Ska li ca
SV Sni na 
SO Sob ran ce
SN Spiš ská Nová Ves
SL Sta rá ¼u bov ňa
SP Strop kov 
SK Svid ník
SA Ša¾a
TO To po¾ ča ny
TV Tre bi šov
TN, TC Tren čín
TT, TA Tr na va 
TR Tur čian ske Tep li ce
TS Tvr do šín 
VK Ve¾ ký Kr tíš
VT Vra nov nad Top ¾ou
ZM Zla té Mo rav ce
ZV Zvo len
ZC Žar no vi ca
ZH Žiar nad Hro nom

§ 49

(1) Evi denč né čís lo vo zi diel cu dzích za stu pi te¾ ských
úra dov na úze mí Slo ven skej re pub li ky tvo rí dvo ji ca pís -
men EE a pä� čís lic.

(2) Evi denč né čís lo vo zi diel ad mi nis tra tív ne ho a tech -
nic ké ho per so ná lu cu dzích za stu pi te¾ ských úra dov so
síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky a ob chod ných
za stu pi te¾ stiev zria de ných dip lo ma tic kou mi siou tvo rí
dvo ji ca pís men ZZ a pä� čís lic.

(3) Ak ide o vo zid lá čle nov cu dzích za stu pi te¾ ských
úra dov v Slo ven skej re pub li ke, kto rí po ží va jú dip lo ma -
tic ké imu ni ty a vý sa dy, ale bo o vo zid lá osôb, kto ré sú
s nimi na jed nej úrov ni, vy dá va sa im sú čas ne aj znač -
ka s pís me na mi CD ale bo CC.

§ 50

(1) Ta bu¾ ka s evi denč ným čís lom má roz me ry 52 cm
x 11 cm ale bo 34 cm x 20 cm; ta bu¾ ka s evi denč ným čís -
lom pri de le ným mo pe du, mo to cyk lu, mo to ro vej troj kol -
ke, mo to ro vej štvor kol ke a ich prí po jným vo zid lám má
roz me ry 24 cm x 15 cm ale bo 14,5 cm x 11 cm a ta bu¾ ka 
s evi denč ným čís lom pri de le ná zvlášt nym mo to ro vým
vo zid lám a ta bu¾ ka so zvlášt nym evi denč ným čís lom

má roz me ry 24 cm x 15 cm. In teg rál nou sú čas �ou zá -
klad nej fó lie ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom je mod rá
plo cha s roz li šo va cím zna kom a hviez dič ka mi pod ¾a §
57 ods. 2, kto rá musí by� umies tne ná na ¾a vom ok ra ji
ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom. 

(2) Pís me ná a čís li ce tvo ria ce evi denč né čís lo sú vy -
puk lé a sú čier nej far by na bie lom pod kla de; pís me ná
a čís li ce vo zi diel uve de ných v § 49 sú žl tej far by na mod -
rom pod kla de. 

(3) Ta bu¾ ka s evi denč ným čís lom musí by� na vo zid le
umies tne ná vpre du a vza du; pri prí po jných vo zid lách,
zvlášt nych mo to ro vých vo zid lách, mo to cyk loch, mo to -
ro vých troj kol kách a mo pe doch vza du. Vpre du je ta -
bu¾ ka umies tne ná upros tred; vza du na osob ných auto -
mo bi loch, auto bu soch, mo to cyk loch, mo pe doch,
mo to ro vých troj kol kách a ich prí po jných vo zid lách
upros tred, pri ostat ných vo zid lách na ¾a vej stra ne vo -
zid la. 

(4) Ta bu¾ ka s evi denč ným čís lom musí by� upev ne ná
kol mo na po zdĺž nu os vo zid la. Spod ná hra na ta bu¾ ky
musí by� vpre du naj me nej 20 cm a vza du naj me nej
30 cm nad ro vi nou vo zov ky. Hor ná hra ni ca ta bu¾ ky ne -
smie by� vyš šie ako 130 cm nad ro vi nou vo zov ky. 

(5) Evi denč né čís la prí po jných vo zi diel sú samo stat -
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né, a nie sú zhod né s evi denč ným čís lom �až né ho vo zid -
la. 

(6) Iné umies tne nie ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom je
mož né len vte dy, ak to po vo lil or gán opráv ne ný schvá li�
tech nic kú spô so bi los� vo zid la, také po vo le nie za pí sal
do tech nic ké ho pre u ka zu a ok res ný do prav ný in špek -
to rát o tom uro bil zá pis do osved če nia o evi den cii vo zid -
la.

(7) Na zad nej ta bu¾ ke s evi denč ným čís lom sa umies -
tňu je aj kon trol ná ná lep ka o vy ko na ní kon tro ly tech -
nic ké ho sta vu vo zid la a kon trol ná ná lep ka o emis nej
kon tro le vo zid la.

(8) Ta bu¾ ka s evi denč ným čís lom je vy ro be ná zo zlia -
tin ¾ah kých ko vov. Na ok ra ji ta bu¾ ky s evi denč ným čís -
lom je vy li so va ná ob vo do vá dráž ka, kto rej far ba je to -
tož ná s far bou pís men a čís lic jed not li vých dru hov
ta bu liek s evi denč ným čís lom. Ta bu¾ ka s evi denč ným
čís lom je ref lex né ho vy ho to ve nia a ob sa hu je ochran né
prv ky. 

(9) Evi denč né čís lo musí by� vždy dob re či ta te¾ né.

§ 51

Oso bit né evi denč né čís lo
(k § 97 ods. 3 zá ko na)

(1) Oso bit né evi denč né čís lo tvo ria
a) pís me no P a za po mlč kou pä� čís lic ale bo
b) dvo ji ca pís men ozna ču jú ca ok res, za po mlč kou pís -

me no X a tri čís li ce.

(2) Ta bu¾ kou s oso bit ným evi denč ným čís lom pod ¾a
od se ku 1 písm. a) mož no ozna či� len vo zid lo Po li caj né -
ho zbo ru a Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky.

(3) Ta bu¾ kou s oso bit ným evi denč ným čís lom pod ¾a
od se ku 1 písm. b) mož no ozna či� vo zid lo, kto ré ho  po -
užívanie si ne vy hnut ne vy ža du je vý nim ku z reš pek to -
va nia do prav ných zna čiek usta no ve ných v od se ku 4,
a ak ide o vo zid lo
a) col nej sprá vy,
b) obec nej po lí cie ale bo mest skej po lí cie ozna če né tr va -

lým ná pi som „OBEC NÁ PO LÍ CIA“ ale bo „MEST SKÁ
PO LÍ CIA“,

c) Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a ban skej zá -
chran nej služ by ur če né, vy ba ve né a ozna če né tr va -
lým ná pi som ako zá sa ho vé vo zid lo ale bo ako ve li te¾ -
ské vo zid lo,

d) pre vádz ko va te ¾a uni ver zál nej poš to vej služ by ur če -
né, vy ba ve né a po u ží va né na vy be ra nie a dis tri bú ciu
poš to vých zá sie lok,

e) Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven skej re pub li ky ur -
če né, vy ba ve né a po u ží va né na zis �o va nie zdro jov ru -
še nia pre vádz ky te le ko mu ni kač ných sie tí a za ria de -
ní,

f) Slo ven ské ho Čer ve né ho krí ža ur če né na pos ky to va -
nie zdra vot níc kych, zá chran ných, so ciál nych a hu -
ma nit ných čin nos tí, 

g) zdra vot níc ke ho za ria de nia ur če né, vy ba ve né a ozna -
če né ako sa nit né vo zid lo,

h) Kan ce lá rie pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky, Kan ce -
lá rie Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky, Úra du vlá -
dy Slo ven skej re pub li ky, Ná rod né ho bez peč nost né -
ho úra du a Úra du na ochra nu osob ných úda jov,

i) ob vod né ho úra du ur če né pre pred nos tu ob vod né ho
úra du, kraj ské ho úra du, ur če né pre pred nos tu kraj -
ské ho úra du, vyš šie ho územ né ho cel ku, ur če né pre
pred se du vyš šie ho územ né ho cel ku, kraj ské ho úra -
du pre cest nú do pra vu a po zem né ko mu ni ká cie, ur -
če né pre pred nos tu kraj ské ho úra du pre cest nú do -
pra vu a po zem né ko mu ni ká cie a ob vod né ho úra du
pre cest nú do pra vu a po zem né ko mu ni ká cie, ur če né 
pre ria di te ¾a ob vod né ho úra du pre cest nú do pra vu
a po zem né ko mu ni ká cie,

j) bis kup ské ho úra du a ús tre dia iných re gis tro va ných
cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí, 

k) Ná rod nej ban ky Slo ven ska, bánk a spo ri te¾ ní ur če -
né, vy ba ve né a po u ží va né na pre pra vu fi nanč ných
pros tried kov a ce nín, 

l) súk rom nej bez peč nost nej služ by pre vádz ku jú cej za -
bez pe čo va cí sys tém ale bo pop la cho vý sys tém slú žia -
ci na ochra nu ale bo na hlá se nie na ru še nia chrá ne -
né ho ob jektu, chrá ne né ho mies ta ale bo na ochra nu
oso by, na pre vádz ko va nie jeho čas ti, na vy hod no co -
va nie mies ta ale bo osoby5) ur če né, vy ba ve né a ozna -
če né tr va lým ná pi som ako zá sa ho vé vo zid lo, ale bo 

m) pod ¾a § 126 ods. 1 zá ko na.

(4) Vo di či vo zi diel ozna če ných ta bu¾ kou s oso bit ným
evi denč ným čís lom nie sú po vin ní za pod mie nok usta -
no ve ných zá ko nom reš pek to va� do prav né znač ky
a) zá kaz vjaz du (č. B 1, č. B 3, č. B 4, č. B 5, č. B 6, č. B 7, 

č. B 8, č. B 9, č. B 13 a č. B 18),
b) zá kaz stá tia a za sta ve nia (č. B 30, č. B 31, č. B 32 a č. B 33),
c) iný zá kaz (č. B 35),
d) zóna s do prav ným ob me dze ním (č. D 56a),
e) pe šia zóna (č. D 57a),
f)  obyt ná zóna (č. D 58a).

(5) Dr ži te¾ vo zid la, kto ré mu bolo pri de le né oso bit né
evi denč né čís lo pod ¾a od se ku 3, odo vzdá ta bu¾ ky s oso -
bit ným evi denč ným čís lom a osved če nie o evi den cii vo -
zid la ok res né mu do prav né mu in špek to rá tu, a to naj ne -
skôr do sied mich dní odo dňa, keï vo zid lo pre sta lo
spĺ ňa� pod mien ky usta no ve né v od se ku 3. 

(6) Za pís me nom P pod ¾a od se ku 1 písm. a) a za pís -
me nom X pod ¾a od se ku 1 písm. b) môže by� uve de né aj
ïal šie pís me no. Toto pís me no ne smie by� také, kto rým
by sa vy tvo ri la rov na ká skrat ka na ozna če nie ok resu,
ako je usta no ve ná v § 48 ods. 6. 

(7) Ak v od se koch 1 až 6 nie je usta no ve né inak, na
oso bit né evi denč né čís lo, vy ho to ve nie, tvar a roz me ry
ta bu¾ ky s oso bit ným evi denč ným čís lom, na spô sob
a mies to jej pri pev ne nia na vo zid lo a na osved če nie
o evi den cii vo zid la k nemu vy dá va né sa rov na ko vz�a -
hu jú usta no ve nia tej to vy hláš ky o osved če ní o evi den cii 
vo zid la a o evi denč nom čís le.
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(k § 97 ods. 3 zá ko na)



(8) Za oso bit né evi denč né čís lo pod ¾a od se ku 1
písm. a) sa po va žu je aj evi denč né čís lo vo zi diel uve de -
ných v od se ku 2 tvo re né pís me nom B a čís li ca mi. 

Zvlášt  ne ev i  denč né čís lo

§ 52

(1) Zvlášt ne evi denč né čís lo tvo ria pís me ná a čís li ce
uspo ria da né v dvoch riad koch.

(2) Dvo ji ca pís men v pr vom riad ku ozna ču je ok res,
v kto rom bolo zvlášt ne evi denč né čís lo vy da né, ok rem
zvlášt ne ho evi denč né ho čís la pod ¾a od se ku 8.

(3) V dru hom riad ku sa uvá dza pís me no M, V, H ale bo 
S a tri čís li ce; za pís me nom M, V, H ale bo S sa môže
uvies� aj ïal šie pís me no. 

(4) Zvlášt ne evi denč né čís lo ob sa hu jú ce pís me no M
sa môže pri de li� no vo vy ro be ným vo zid lám, no vo kú pe -
ným vo zid lám ale bo vo zid lám po u ží va ným na skú šob né 
jaz dy.

(5) Zvlášt ne evi denč né čís lo ob sa hu jú ce pís me no V
sa môže pri de li� len vo zid lám ur če ným na jed not li vý vý -
voz zo Slo ven skej re pub li ky. Na ta bu¾ ke so zvlášt nym
evi denč ným čís lom ob sa hu jú cim pís me no V sa v pra -
vom hor nom rohu vy zna ču je čas jej plat nos ti. 

(6) Zvlášt ne evi denč né čís lo ob sa hu jú ce pís me no H
sa môže pri de li� len his to ric kým vo zid lám.6)

(7) Zvlášt ne evi denč né čís lo ob sa hu jú ce pís me no S sa 
môže pri de li� len vo zid lám ur če ným na špor to vé úče ly. 

(8) Zvlášt ne evi denč né čís lo ob sa hu jú ce v pr vom
riad ku pís me no C a v dru hom riad ku pä� čís lic sa môže
pri de li� len jed not li vo do ve ze ným vo zid lám, kto rým pri
vstu pe na úze mie Slo ven skej re pub li ky ne bo la schvá le -
ná tech nic ká spô so bi los�, ale bo iným vo zid lám, ak nie
sú uve de né v od se koch 4 až 7; za pís me nom C sa môže
uvies� aj ïal šie pís me no.

(9) Ta bu¾ ky so zvlášt nym evi denč ným čís lom mož no
vy da� len na ne vy hnut ne pot reb ný čas, naj viac však na
je den rok; to ne pla tí, ak ta bu¾ ka bola vy da ná pre his to -
ric ké vo zid lo. 

(10) Na vy ho to ve nie, tvar a roz me ry ta bu¾ ky so zvlášt -
nym evi denč ným čís lom a na spô sob a mies to pri pev ne -
nia ta bu¾ ky so zvlášt nym evi denč ným čís lom sa vz�a -
hu jú usta no ve nia § 50 s vý nim kou vy ho to ve nia pís men
a čís lic pri vo zid lách pod ¾a
a) od se ku 4, kto ré sú čer ve nej far by na bie lom pod kla -

de,
b) od se ku 5, kto ré sú čier nej far by na žl tom pod kla de,
c) od se ku 6, kto ré sú čer ve nej far by na žl tom pod kla de,
d) od se ku 7, kto ré sú mod rej far by na bie lom pod kla de,
e) od se ku 8, kto ré sú ze le nej far by na bie lom po kla de.

§ 53

(1) Pot reb ný po čet ta bu liek so zvlášt nym evi denč ným 

čís lom ob sa hu jú cim pís me no M mož no vy da� práv nic -
kým oso bám ale bo fy zic kým oso bám opráv ne ným na
pod ni ka nie, kto rých pred me tom pod ni ka te¾ skej čin -
nos ti je vý ro ba ale bo pre daj vo zi diel. Ta bu¾ ky so zvlášt -
nym evi denč ným čís lom ob sa hu jú cim pís me no C mož -
no vy da� len štát nym or gá nom. 

(2) K ta bu¾ kám so zvlášt nym evi denč ným čís lom ob -
sa hu jú cim pís me no M, C, H ale bo S sa sú čas ne vy dá va -
jú aj tla či vá na ve de nie pre h¾a du o ma ni pu lá cii s ta bu¾ -
ka mi so zvlášt nym evi denč ným čís lom a o ich
pri de ¾o va ní, tla či vá o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho
čís la, osved če nie o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho
čís la a ur čia sa pod mien ky na ich po u ží va nie. 

§ 54

Ten, komu boli pod ¾a § 53 vy da né ta bu¾ ky so zvlášt -
nym evi denč ným čís lom a prí sluš né tla či vá
a) môže po u ží va� ta bu¾ ky so zvlášt nym evi denč ným

čís lom, osved če nia o pri de le ní zvlášt ne ho  eviden -
čného čís la a tla či vá o pri de le ní zvlášt ne ho  eviden -
čného čís la len v sú la de a s cie ¾om, na kto rý boli ur -
če né, a za pod mie nok usta no ve ných ok res ným
do prav ným in špek to rá tom,

b) môže po u ží va� ta bu¾ ky so zvlášt nym evi denč ným
čís lom a k nim vy da né do kla dy len na čas ne vy hnut -
ne pot reb ný; sú čas ne sa na taký čas ob me dzí aj plat -
nos� po tvr de nia o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho
čís la,

c) ve die pre h¾ad o pri de ¾o va ní ta bu liek so zvlášt nym
evi denč ným čís lom a do kla dov k nim na pred pí sa -
ných tla či vách.

§ 55

(1) Vo zid lo ozna če né ta bu¾ kou so zvlášt nym  eviden -
čným čís lom sa môže po u ži� na jaz du do cu dzi ny, len ak 
sa sú čas ne vydá osved če nie o evi den cii vo zid la.

(2) Na osved če nie o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho
čís la a na osved če nie o evi den cii ta ké ho vo zid la sa pri -
me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia o osved če ní o evi den cii
vo zid la pod ¾a § 46. 

§ 56

(1) Dr ži te¾ vo zid la, kto ré mu bola vy da ná ta bu¾ ka so
zvlášt nym evi denč ným čís lom ob sa hu jú cim pís me no
M, S ale bo C, osved če nie o pri de le ní zvlášt ne ho evi -
denč né ho čís la ale bo osved če nie o evi den cii vo zid la, tie -
to vrá ti naj ne skôr v deň skon če nia ich plat nos ti uve de -
ný v prí sluš ných do kla doch tomu, kto ich vy dal.

(2) Dr ži te¾ vo zid la, kto ré mu bola vy da ná ta bu¾ ka so
zvlášt nym evi denč ným čís lom ob sa hu jú cim pís me no
H, vrá ti ok res né mu do prav né mu in špek to rá tu osved -
če nie o pri de le ní zvlášt ne ho evi denč né ho čís la ale bo
osved če nie o evi den cii vo zid la naj ne skôr v deň skon če -
nia ich plat nos ti.
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§ 57

Po zná va cia znač ka Slo ven skej re pub li ky
a roz li šo va cí znak Slo ven skej re pub li ky

(k § 98 ods. 6 zá ko na)

(1) Po zná va cia znač ka Slo ven skej re pub li ky sa skla -
dá z pís men SK čier nej far by vy so kých naj me nej 8 cm,
so šír kou čiar naj me nej 1 cm; pís me ná sú vy ho to ve né
na bie lom po kla de v tva re elip sy, kto rej vo do rov ná os je
dlhá naj me nej 17,5 cm a zvis lá os naj me nej 11,5 cm.
Znač ka musí by� umies tne ná na vo zid le vza du na dob -
re vi di te¾ nom mies te, spra vid la kol mo na po zdĺž nu os
vo zid la. 

(2) Roz li šo va cí znak Slo ven skej re pub li ky sa skla dá
z pís men SK bie lej far by vy so kých naj me nej 2 cm, so
šír kou čiar 0,4 cm. Nad pís me na mi je 12 žl tých hviez di -
čiek, kto rých stre dy le žia na ob vo de kru hu s po lo me -
rom 1,5 cm; vzdia le nos� me dzi dvo ma pro ti ¾ah lý mi vr -
chol mi tej is tej hviez dič ky je 0,4 až 0,5 cm. Roz li šo va cí
znak a hviez dič ky sú vy ho to ve né na mod rej plo che
v tva re ob dĺž ni ka vy so ké ho naj me nej 9,8 cm a ši ro ké ho
naj me nej 4 cm, naj viac 5 cm. Ak sa roz me ry mod rej plo -
chy na ta bu¾ ke s evi denč ným čís lom zmen šia po roz de -
le ní na dva riad ky ale bo na ta bu¾ ke s evi denč ným čís -
lom ur če nej pre dvoj ale bo troj ko le so vé vo zid lá, môžu
sa roz me ry roz li šo va cie ho zna ku a hviez di čiek pro por -
cio nál ne zmen ši�. 

PIA  TA  ČASŤ
SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ

USTA NO VE NIA

§ 58

To u to vy hláš kou sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 3. 

§ 59

Pre chod né usta no ve nia

(1) Vo dič ské opráv ne nia vy da né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov pla tia v tom to roz sa hu: 
a) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A opráv ňu je vies� mo -

to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny A, ako aj
mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny A1,

b) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny B opráv ňu je vies� mo -
to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny B a AM,
ako aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny B1,

c) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny C opráv ňu je vies� mo -
to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny B, C, T, ako 
aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny B1 a C1,

d) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny D opráv ňu je vies� mo -
to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny B, C, D, T,
ako aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny B1, C1 a D1,

e) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny E opráv ňu je vies� mo -
to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny B + E,
C + E, D + E, ako aj mo to ro vé vo zid lá pod sku pi ny

C1 + E a D1 + E, ak bolo jeho dr ži te ¾o vi ude le né
opráv ne nie vies� mo to ro vé vo zid lá sku pi ny B, C ale -
bo D s prí po jným vo zid lom, kto ré ho cel ko vá hmot -
nos� pre sa hu je 750 kg, 

f) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny T opráv ňu je vies� mo -
to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny T, a to len
na úze mí Slo ven skej re pub li ky, 

g) vo dič ské opráv ne nie sku pi ny A/50 opráv ňu je vies�
mo to ro vé vo zid lá v roz sa hu te raj šej sku pi ny AM, a to
len na úze mí Slo ven skej re pub li ky. 

(2) Ob me dze nie roz sa hu vo dič ské ho opráv ne nia vy -
zna če né vo vo dič skom pre u ka ze na zá kla de do te raj ších 
pred pi sov pla tí aj na ïa lej.

(3) Do kla dy o po ve re ní na vy ko ná va nie skú šok z od -
bor nej spô so bi los ti na ve de nie mo to ro vých vo zi diel pre
po li caj tov vy da né pred na do bud nu tím účin nos ti tej to
vy hláš ky zos tá va jú v plat nos ti. 

(4) Skúš ky z od bor nej spô so bi los ti na ve de nie vo zi -
diel sku pi ny C a D sa môžu vy ko ná va� aj na mo to ro vých 
vo zid lách spĺ ňa jú cich pod mien ky pod ¾a do te raj ších
pred pi sov do 30. júna 2010. 

(5) Ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom vy da né pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov zos tá va jú v plat nos ti. 

(6) Ta bu¾ ky s oso bit ným evi denč ným čís lom, ta bu¾ ky
so zvlášt nym evi denč ným čís lom, ta bu¾ ky s evi denč -
ným čís lom roz me rov  34 cm x 20 cm pri de ¾o va né dr ži -
te ¾om prí po jných vo zi diel, ta bu¾ ky s evi denč ným čís lom 
roz me rov 24 cm x 15 cm pri de ¾o va né dr ži te ¾om mo pe -
dov, mo to cyk lov, mo to ro vých troj ko liek, mo to ro vých
štvor ko liek a ich prí po jných vo zi diel a zvlášt nych mo to -
ro vých vo zi diel vy dá va né pred na do bud nu tím účin nos -
ti tej to vy hláš ky sa vy dá va jú dr ži te ¾om vo zi diel do doby
vy čer pa nia ich skla do vých zá sob, naj ne skôr však do
31. de cem bra 2005. 

(7) Na ko na nie o ude le ní vo dič ské ho opráv ne nia sa
po u ži jú do te raj šie pred pi sy, ak vý cvik žia da te ¾ov o vo -
dič ské opráv ne nie bol za ča tý ale bo žia dos� o ude le nie
vo dič ské ho opráv ne nia bola po da ná pred na do bud nu -
tím účin nos ti tej to vy hláš ky. 

§ 60

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa:

vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky
č. 90/1997 Z. z., kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta -
no ve nia zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní vy -
hláš ky č. 337/1997 Z. z., vy hláš ky č. 88/1999 Z. z., vy -
hláš ky č. 178/1999 Z. z., vy hláš ky č. 204/2000 Z. z.,
vy hláš ky č. 462/2000 Z. z., vy hláš ky č. 96/2001 Z. z.,
vy hláš ky č. 51/2002 Z. z.  a vy hláš ky č. 342/2002  Z. z.

§ 61

Účin nos�

 Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004.
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Vla di mír Pa l ko v. r.



Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 225/2004 Z. z.

I . DIEL

VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAÈIEK,
DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAÈENÍ,
ÈÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE
DOPRAVNÝCH ZNAÈIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
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V. Rozmery, farby a presné vyhotovenie
dopravných znaèiek a dopravných zariadení

Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných znaèiek a dopravných zariadení upravujú
technické normy.1)
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1) Napríklad STN 01 8020 Dopravné znaèky na pozemných komunikáciách,
STN 73 6021 Svetelné signalizaèné zariadenia. Umiestnenie a pou�itie návestidiel.



I I . DIEL

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAÈIEK,
DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAÈENÍ
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PRVÁ ÈAS�

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAÈKY

Èl. 1

Výstra�né znaèky

(1) K znaèkám è. A 3a a è. A 3b:
Znaèka Nebezpeèné klesanie (è. A 3a) upozoròuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne

podmienky robia klesanie nebezpeèným (kde sa nachádza �eleznièné priecestie, kri�ovatka a podobne). V�dy je vy-
znaèený skutoèný pozdå�ny sklon cesty. To platí obdobne aj pre znaèku Nebezpeèné stúpanie (è. A 3b).

(2) K znaèkám è. A 4a a è. A 4b:
Znaèka Zú�ená vozovka (z oboch strán) (è. A 4a) alebo znaèka Zú�ená vozovka (z jednej strany) (è. A 4b), ktorej sym-

bol mô�e by� obrátený, upozoròuje na miesto, kde je zú�ená vozovka, kde sa pribli�uje ko¾aj elektrièky k chodníku
a podobne.

(3) K znaèke è. A 5:
Znaèka Nerovnos� vozovky (è. A 5) upozoròuje na prieène alebo pozdå�ne nerovnosti povrchu vozovky (výtlky, vý-

mole, prieène alebo pozdå�ne ko¾aje a podobne).

(4) K znaèke è. A 6:
Znaèka Nebezpeèná krajnica (è. A 6), ktorej symbol mô�e by� obrátený, upozoròuje na zní�enú, nespevnenú alebo

inak nebezpeènú krajnicu.

(5) K znaèke è. A 8:
Znaèka Sneh alebo po¾adovica (è. A 8) upozoròuje na úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a z¾adovatený

sneh alebo na ktorom hrozí nebezpeèenstvo po¾adovice.

(6) K znaèke è. A 10:
Znaèka Svetelné signály (è. A 10) upozoròuje vodièa na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré

by inak neoèakával, alebo kde nie sú z dostatoènej vzdialenosti vidite¾né.

(7) K znaèke è. A 11:
Znaèka Pozor, priechod pre chodcov (è. A 11) upozoròuje vopred na priechod pre chodcov.

(8) K znaèke è. A 12:
Znaèka Pozor, chodci (è. A 12) upozoròuje na miesto alebo na úsek vozovky, na ktorom je zvý�ený pohyb chodcov

(napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne).

(9) K znaèke è. A 13:
Znaèka Pozor, deti (è. A 13) upozoròuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhroma�ïujú alebo èasto vozovku pre-

chádzajú deti (v blízkosti �koly, detského ihriska a podobne).

(10) K znaèke è. A 14:
Znaèka Pozor, cyklisti (è. A 14) upozoròuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na òu vchádzajú.

(11) K znaèke è. A 15:
Znaèka Zvieratá (è. A 15) upozoròuje na miesto, kde sa cez cestu èasto preháòa dobytok , alebo na úsek, kde sa �e-

nie dobytok po ceste.

(12) K znaèke è. A 16:
Znaèka Zver (è. A 16) upozoròuje na miesto, kde vo¾ne �ijúca zver vo väè�om mno�stve prebieha cez cestu alebo kde

tiahnu drobné �ivoèíchy (v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne). Symbol mo�no v prípade potreby
zameni� iným vhodným symbolom zviera�a alebo drobného �ivoèícha.

(13) K znaèke è. A 17:
Znaèka Práca na ceste (è. A 17) upozoròuje na prácu na ceste, prípadne na jej súèastiach, ktorá by mohla ohrozi�

bezpeènos� cestnej premávky.

(14) K znaèke è. A 19:
Znaèka Kri�ovatka (è. A 19) upozoròuje na kri�ovatku, kde nie je prednos� v jazde upravená znaèkami; v obci sa

spravidla nepou�íva.

(15) K znaèkám è. A 20a a� A 20c:
Znaèka Kri�ovatka s ved¾aj�ou cestou (è. A 20a) upozoròuje na kri�ovatku s ved¾aj�ou cestou mimo obce a oznaèu-

je hlavnú cestu. Znaèka è. A 20b sa mô�e pou�i� namiesto znaèky è. A 20a, prièom upozoròuje na kri�ovatku s ved-
¾aj�ou cestou pripojenou z¾ava pod urèitým stupòom mimo obce a oznaèuje hlavnú cestu; na oznaèenie hlavnej cesty
s ved¾aj�ou cestou sprava je jej symbol obrátený. Znaèka Pozor, okru�ná kri�ovatka (è. A 20c) upozoròuje na kri�o-
vatku s kruhovým objazdom.

(16) K znaèke è. A 21:
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Znaèka Obojsmerná premávka (è. A 21) upozoròuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku
v príslu�nej èasti vozovky doèasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa pou�íva znaèka
Jednosmerná premávka (è. D 4b). Znaèka è. A 21 sa pou�íva aj pri skonèení smerového rozdelenia cesty.

(17) K znaèke è. A 22:
Znaèka Kolóny (è. A 22) upozoròuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri ve¾kej intenzite pre-

mávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne.

(18) K znaèkám è. A 23 a� A 26b:
�eleznièné priecestie sa oznaèuje znaèkou Výstra�ný krí� pre �eleznièné priecestie jednoko¾ajové (è. A 26a) alebo

znaèkou Výstra�ný krí� pre �eleznièné priecestie viacko¾ajové (è. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred �eleznièným
priecestím. Na �eleznièné priecestie vopred upozoròujú znaèky Návestná tabu¾a (è. A 25a a� A 25c) umiestnené vo
vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred �eleznièným priecestím. Nad znaèkou è. A 25a je umiestnená znaèka �elezniè-
né priecestie so závorami (è. A 23) alebo znaèka �eleznièné priecestie bez závor (è. A 24). Ak je vzdialenos� medzi dvo-
ma �elezniènými priecestiami krat�ia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená znaèka è. A 23 alebo
znaèka è. A 24 nad znaèkou è. A 25b, a ak je táto vzdialenos� krat�ia ako 160 m, nad znaèkou è. A 25c; ak je táto vzdia-
lenos� krat�ia ako 80 m, pou�íva sa znaèka è. A 25c, nad ktorou je znaèka è. A 23 alebo znaèka è. A 24 s dodatkovou
tabu¾kou Vzdialenos� (è. E 3a) udávajúca vzdialenos� k priecestiu. Ak je vzdialenos� medzi dvomi priecestiami krat�ia
ako 30 m, je znaèka pre obe priecestia spoloèná; ak ide o �eleznièné priecestia bez závor, je pod znaèkou è. A 24
umiestnená dodatková tabu¾ka Poèet (è. E 1) s nápisom 2x. Na oznaèenie �eleznièného priecestia na odboèujúcu ces-
tu sa pou�íva dodatková tabu¾ka Smerové �ípky (è. E 7) umiestnená nad znaèkami è. A 25a a� A 25c. Ak sa v�ak prie-
cestie nachádza na ceste men�ieho dopravného významu, oznaèuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenos� od
kri�ovatky men�ia ako 80 m, pou�íva sa aj tu dodatková tabu¾ka è. E 3a udávajúca vzdialenos� k priecestiu. Na vy-
znaèenie tvaru krí�enia cesty so �elezniènou dráhou mo�no pou�i� dodatkovú tabu¾ku Tvar krí�enia cesty so �elez-
niènou dráhou (è. E 10), ktorá sa umiestòuje nad znaèkou è. A 25c. Znaèky è. A 25a a� A 25c sa nepou�ívajú pred pre-
chodom elektrièkovej dráhy oznaèeným znaèkou Daj prednos� v jazde elektrièke! (è. C 3).

(19) K znaèke è. A 27:
Znaèka Elektrièka (è. A 27) upozoròuje, ak je to potrebné v záujme bezpeènosti cestnej premávky, najmä na miesto,

kde elektrièka kri�uje smer jazdy ostatných vozidiel.

(20) K znaèke è. A 28:
Znaèka Lietadlá (è. A 28) upozoròuje na miesto, kde nad cestou v malej vý�ke preletúvajú lietadlá.

(21) K znaèke è. A 29:
Znaèka Boèný vietor (è. A 29) upozoròuje na úsek cesty, kde prudký boèný alebo nárazový vietor mô�e ohrozi� bez-

peènos� cestnej premávky.

(22) K znaèke è. A 31:
Znaèka Iné nebezpeèenstvo (è. A 31) upozoròuje na iné nebezpeèné miesta ako na tie, ktoré mo�no oznaèi� inou

znaèkou. Druh nebezpeèenstva sa vyznaèuje na dodatkovej tabu¾ke vhodným symbolom alebo nápisom.

Èl. 2

Zákazové znaèky

(1) K znaèke è. B 5:
Znaèka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (è. B 5) zakazuje aj vjazd �ahaèa prívesu, �ahaèa návesu a �peciál-

nych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje v�ak vjazd obytným auto-
mobilom.

(2) K znaèke è. B 8:
Znaèka Zákaz vjazdu traktorov (è. B 8) zakazuje vjazd v�etkým zvlá�tnym motorovým vozidlám.

(3) K znaèke è. B 12:
Znaèka Zákaz vjazdu ruèných vozíkov (è. B 12) zakazuje vjazd ruèným vozíkom s celkovou �írkou väè�ou ako 600

mm.

(4) K znaèke è. B 13:
Znaèka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (è. B 13) zakazuje vjazd vozidlám s prívesom (obytným, ná-

kladným a podobne).

(5) K znaèke è. B 14:
Znaèka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpeèný náklad (è. B 14) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim

výbu�niny, ¾ahko hor¾avý alebo inak nebezpeèný náklad.

(6) K znaèke è. B 15:
Znaèka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý mô�e spôsobi� zneèistenie vody (è. B 15), zakazuje

vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály, alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobi� zneèistenie vody.
Mno�stvo a prípadne aj povaha nákladu sa mô�u uvies� na dodatkovej tabu¾ke.
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(7) K znaèke è. B 16:
Pre znaèku Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých då�ka presahuje vyznaèenú hranicu (è. B 16), je

rozhodujúca okam�itá då�ka vrátane nákladu.

(8) K znaèke è. B 17:
Znaèka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti krat�ej, ako je vyznaèená (è. B 17), zakazuje vodièovi moto-

rového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti men�ej, ako je vyznaèená na znaèke.
Zákaz jazdy vozidiel s celkovou hmotnos�ou prevy�ujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti men�ej, ako je vyznaèené
na znaèke, sa mô�e uvies� na dodatkovej tabu¾ke è. E 5.

(9) K znaèke è. B 18:
Znaèka Zákaz vjazdu vyznaèených vozidiel (è. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznaèených druhov; tieto druhy vozi-

diel sa vyznaèujú symbolmi zo znaèiek è. B 4 a� B 16.

(10) K znaèke è. B 19:
Pre znaèku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých �írka presahuje vyznaèenú hranicu (è. B 19), je rozhodujúca okam�itá

�írka vrátane nákladu.

(11) K znaèke è. B 20:
Pre znaèku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých vý�ka presahuje vyznaèenú hranicu (è. B 20), je rozhodujúca okam�itá

vý�ka vrátane nákladu.

(12) K znaèke è. B 21:
Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okam�itej hmotnosti vz�ahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je znaèka

è. B 21 doplnená dodatkovou tabu¾kou s nápisom �Jediné vozidlo �t�, smie do takto oznaèeného úseku vojs� vozidlo,
ktorého okam�itá hmotnos�, a ak ide o súpravu, okam�itá hmotnos� v�etkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj
na znaèke, nie v�ak údaj na tabu¾ke; vodiè je povinný zabezpeèi�, aby na taký úsek nevchádzali súèasne zo �iadneho
smeru iné vozidlá; na tento úèel mo�no zastavova� iné vozidlá.

(13) K znaèke è. B 25a:
Znaèka Zákaz predchádzania (è. B 25a) zakazuje vodièovi predchádza� motorové vozidlo v¾avo. Motocykel bez po-

stranného vozíka mo�no predchádza�.

(14) K znaèke è. B 26a:
Znaèka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (è. B 26a) zakazuje vodièovi nákladného automobilu s cel-

kovou hmotnos�ou prevy�ujúcou 3 500 kg predchádza� motorové vozidlo v¾avo. Motocykel bez postranného vozíka
mo�no predchádza�.

(15) K znaèke è. B 27a:
Znaèka Najvy��ia dovolená rýchlos� (è. B 27a) zakazuje vodièovi prekroèi� rýchlos� v kilometroch za hodinu vyjad-

renú èíslom na znaèke. Zákaz vyjadrený znaèkou è. B 27a sa konèí aj pri znaèkách è. D 54a a è. D 54b.

(16) K znaèke è. B 29:
Znaèka Povinnos� zastavi� vozidlo (è. B 29) zakazuje pokraèova� v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraniè-

nom priechode. V spodnej èasti znaèky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného �tátu. Ak je na tejto znaè-
ke namiesto nápisu CLO nápis STOP, znaèka zakazuje pokraèova� v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvede-
nom v spodnej èasti znaèky (POLÍCIA, KONTROLA a podobne).

(17) K znaèkám è. B 30 a è. B 31:
Na znaèkách Zákaz státia (è. B 30) a Zákaz zastavenia (è. B 31) mô�e by� v spodnej èasti èerveného kruhu vyznaèe-

ný èas, po ktorý zákaz platí.

(18) K znaèkám è. B 32 a è. B 33:
Znaèka Zákaz státia v nepárnych dòoch (è. B 32) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dòoch v mesiaci

a znaèka Zákaz státia v párnych dòoch (è. B 33) zakazuje státie v párnych kalendárnych dòoch v mesiaci. Na znaè-
kách mô�e by� v spodnej èasti èerveného kruhu vyznaèený èas, po ktorý zákaz platí.

(19) K znaèke è. B 35:
Znaèka Iný zákaz (è. B 35) urèuje iný zákaz ako ten, ktorý mo�no vyznaèi� inou znaèkou. Zákaz je vyjadrený nápi-

som na znaèke (Nakladanie a skladanie zakázané a podobne). Ak sa pou�ije nápis Prejazd zakázaný, nesmie vodiè
prejs� takto oznaèeným úsekom bez toho, aby jazdu preru�il (s cie¾om nalo�i� alebo zlo�i� náklad a podobne).

(20) K znaèke è. B 37:
Znaèka Koniec viacerých zákazov (è. B 37) zru�uje platnos� znaèiek Zákaz predchádzania (è. B 25a), Zákaz pred-

chádzania pre nákladné automobily (è. B 26a), Najvy��ia dovolená rýchlos� (è. B 27a) a Najni��ia dovolená rýchlos�
(è. C 12a), ak sú pou�ité najmenej dve z týchto znaèiek spoloène.
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Èl. 3

Príkazové znaèky

(1) K znaèkám è. C 1 a è. C 2:
Znaèka Daj prednos� v jazde! (è. C 1) alebo Stoj, daj prednos� v jazde! (è. C 2) oznaèuje ved¾aj�iu cestu. Tieto znaèky

sa mô�u pou�íva� aj vnútri väè�ej alebo zlo�itej�ej kri�ovatky alebo na mieste, kde treba vodièovi prikáza�, zopakova�
alebo zdôrazni� povinnos� da� prednos� v jazde. Znaèka è. C 2 sa pou�íva aj pred �eleznièným priecestím, kde treba
vodièovi prikáza� zastavi� vozidlo.

(2) K znaèke è. C 3:
Znaèka Daj prednos� v jazde elektrièke! (è. C 3) sa pou�íva na mieste, kde v sporných alebo v iných prípadoch treba

prikáza� vodièovi da� prednos� v jazde elektrièke alebo na zdôraznenie inak urèenej povinnosti da� prednos� v jazde
elektrièke.

(3) K znaèkám è. C 4a a� C 4f:
Znaèky Prikázaný smer jazdy (è. C 4a a� C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým �ípka alebo �ípky ukazujú. V prípa-

de potreby mo�no symbolom vyznaèi� aj iný prikázaný smer jazdy (otoèenie a podobne).

(4) K znaèkám è. C 5a a� C 5c:
Znaèky Prikázaný smer obchádzania (è. C 5a a� C 5c) prikazujú obchádza� ostrovèek, preká�ku a podobne len

v smere vyznaèenom �ípkou alebo �ípkami.

(5) K znaèke è. C 6:
Znaèka Kruhový objazd (è. C 6) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere �ípok zobrazených na znaèke.

(6) K znaèkám è. C 7 a� C 10:
Znaèka Cestièka pre cyklistov (è. C 7) prikazuje cyklistom pou�i� takto oznaèený pruh alebo cestièku; pruh alebo

cestièku smie pou�i� aj osoba tlaèiaca bicykel. Znaèka Cestièka pre chodcov (è. C 8) prikazuje chodcom pou�i� takto
oznaèený pruh alebo cestièku, kde platia primerane ustanovenia § 52 ods. 1 a 3 zákona. Znaèka Cestièka pre chod-
cov a cyklistov (è. C 9) a znaèka Cestièka pre chodcov a cyklistov (è. C 10) prikazuje chodcom a cyklistom pou�i� takto
oznaèený spoloèný pruh alebo cestièku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohrozi�. Znaèka è. C 10 ukladá tie�
chodcom a cyklistom pou�i� pruh alebo cestièku vyznaèeným spôsobom. Iným úèastníkom cestnej premávky je ich
pou�ívanie zakázané.

(7) K znaèke è. C 11:
Znaèka Cestièka pre jazdcov na koòoch (è. C 11) prikazuje jazdcom na koòoch pou�i� takto oznaèený pruh alebo

cestièku. Iným úèastníkom cestnej premávky je ich pou�ívanie zakázané.

(8) K znaèke è. C 13:
Znaèka Pou�i� protisklzové re�aze (è. C 13) prikazuje vodièom na takto oznaèenom úseku cesty pou�i� pri jazde pro-

tisklzové re�aze. Re�aze sa musia pou�i� minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.

(9) K znaèke è. C 14:
Znaèka Prikázaný smer prepravy nebezpeèného nákladu (è. C 14) prikazuje vozidlám prepravujúcim výbu�niny,

¾ahko hor¾avý alebo inak nebezpeèný náklad jazdu smerom, ktorým ukazuje �ípka. Na znaèke sa mô�e na urèenie
iného druhu vozidla pou�i� symbol zo znaèiek è. B 4 a� B 16 a na prikázanie smeru jazdy symbol zo znaèiek è. C 4a a�
C 5c.

(10) K znaèke è. C 15:
Znaèka Iný príkaz (è. C 15) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý mo�no ulo�i� inou znaèkou. Príkaz je vyjadrený nápi-

som na znaèke (Prejdi na druhú stranu a podobne).

(11) K znaèke è. C 16:
Znaèka Rozsvie� svetlá (è. C 16) prikazuje vodièovi na takto oznaèenom úseku cesty rozsvieti� na idúcom vozidle

ustanovené osvetlenie.

(12) K znaèkám è. C 7 a� C 11, è. C 13, è. C 15 a è. C 16:
Na skonèenie platnosti znaèiek è. C 7, è. C 8, è. C 9, è. C 10, è. C 11, è. C 13, è. C 15 a è. C 16 mo�no pou�i� zhodné

znaèky doplnené èerveným �ikmým pruhom.

Èl. 4

Informatívne znaèky

(1) K znaèke è. D 1a:
Znaèka Hlavná cesta (è. D 1a) oznaèuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.

(2) K znaèke è. D 1b:
Znaèka Koniec hlavnej cesty (è. D 1b) informuje o tom, �e na najbli��ej kri�ovatke táto cesta u� nie je hlavná.
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(3) K znaèkám è. D 2 a è. D 3:
Znaèky Okruh (è. D 2) a Zmena smeru okruhu (è. D 3) oznaèujú okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej èasti.

Ak je zriadených viac okruhov, oznaèujú sa v spodnej èasti znaèky rímskymi èíslicami postupne od stredu obce. Pod-
porne sa pou�ívajú aj pruhy rovnakej farby na ståpoch verejného osvetlenia a podobne.

(4) K znaèkám è. D 4a a è. D 4b:
Znaèky Jednosmerná premávka (è. D 4a a è. D 4b) oznaèujú jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla

oznaèuje znaèkou Zákaz vjazdu v�etkých vozidiel (è. B 2).

(5) K znaèke è. D 5:
Znaèka Odporúèaná rýchlos� (è. D 5) vyjadruje èíslom alebo èíslami uvedenými na znaèke odporúèanú rýchlos�

v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

(6) K znaèke è. D 6a:
Znaèka Priechod pre chodcov (è. D 6a) oznaèuje priechod pre chodcov vyznaèený vodorovnou znaèkou è. V 6. Znaè-

ka è. D 6a sa nemusí pou�i� na oznaèenie priechodu pre chodcov len
a) vnútri kri�ovatky alebo tesne za kri�ovatkou v smere jazdy, ak je znaèkou è. D 6a oznaèený priechod pre chodcov

pri vjazde vodièa na kri�ovatku,
b) na mieste, kde nie je dovolená vy��ia rýchlos� ako 40 km.h-1, a ak to nie je potrebné na zabezpeèenie neru�eného

prechodu chodcov cez priechod.

(7) K znaèke è. D 6b:
Znaèka Priechod pre cyklistov (è. D 6b) oznaèuje priechod pre cyklistov vyznaèený znaèkou è. V 7 najmä tam, kde

by to inak vodiè neoèakával. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedèi�, èi tak mô�e urobi� bez nebezpe-
èenstva, a mô�e naò vstúpi� len vtedy, ak s oh¾adom na vzdialenos� a rýchlos� jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonú-
ti vodièov náhle zmeni� smer alebo rýchlos� jazdy.

(8) K znaèke è. D 6c:
Znaèka Spoma¾ovací prah (è. D 6c) informuje o nerovnosti vozovky vytvorenej spoma¾ovacím prahom.

(9) K znaèke è. D 9a:
Znaèka Slepá cesta (è. D 9a) oznaèuje cestu, ktorá sa ïalej konèí alebo ktorou nemo�no ïalej pokraèova� v jazde.

V prípade, ak cesta umo�òuje prejazd len niektorých vozidiel, tieto sa vhodným spôsobom vyznaèia na dodatkovej ta-
bu¾ke.

(10) K znaèke è. D 9b:
Znaèka Náves� pred slepou cestou (è. D 9b) informuje pred kri�ovatkou o ceste, ktorá sa ïalej konèí alebo ktorou

nemo�no ïalej pokraèova� v jazde. V prípade, ak cesta umo�òuje ïalej pokraèova� v jazde len niektorým vozidlám,
tieto sa vhodným spôsobom vyznaèia na dodatkovej tabu¾ke.

(11) K znaèke è. D 10a:
Znaèka Telefón núdzového volania (è. D 10a) informuje o mieste, kde je umiestnený telefón núdzového volania.

(12) K znaèke è. D 10b:
Znaèka Hasiaci prístroj (è. D 10b) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

(13) K znaèke è. D 10c:
Znaèka Núdzová odstavná plocha (è. D 10c) informuje o mieste vyhradenom pre núdzové státie vozidla; v prípade,

ak je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo telefónom núdzového volania a hasiacim prístrojom, dopl-
òuje sa znaèka dodatkovou tabu¾kou.

(14) K znaèkám è. D 11a a� D 11g:
Znaèky Parkovisko (è. D 11a a� D 11g) oznaèujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie. Symboly v spodnej èas-

ti znaèiek è. D 11b a� D 11g, ktoré mô�u by� obrátené, vyjadrujú dovolené spôsoby státia na parkovisku. Tieto symbo-
ly mô�u by� vyznaèené aj na dodatkovej tabu¾ke pod znaèkami è. D 11a, è. D 12 a è. D 13. Poloha vozidla pri kolmom
alebo pri �ikmom státí musí zodpoveda� polohe vyjadrenej symbolom uvedeným na znaèke alebo na dodatkovej ta-
bu¾ke. Na miestach, kde je dovolené státie na chodníku, nesmie zastavi� ani stá� vozidlo s celkovou hmotnos�ou pre-
vy�ujúcou 3 500 kg a zvlá�tne motorové vozidlo.

(15) K znaèke è. D 12:
Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, evidenèné èíslo vozidla, symbol oznaèenia è. O 1

a podobne) a prípadne v akom èase, sú uvedené na dodatkovej tabu¾ke umiestnenej pod znaèkou Vyhradené
parkovisko (è. D 12). Tieto údaje mô�u by� uvedené aj na znaèke namiesto nápisu RÉSERVÉ (TAXI, BUS a podobne).
Okrem èasu, v ktorom je parkovisko vyhradené, mô�u na takto oznaèenom mieste zastavi� a stá� aj vodièi iných vozi-
diel, ak to nie je zakázané.

(16) K znaèkám è. D 13a a� D 13c:
Znaèka Platené parkovisko (è. D 13a) informuje o platenom parkovisku. Znaèka Kryté parkovisko (è. D 13b) infor-

muje o krytom parkovisku alebo parkovacej gará�i; dovolený spôsob státia sa vyznaèuje znaèkami è. D 11b a� D 11g.
Znaèka Parkovisko P + R (è. D 13c) informuje o parkovisku, z ktorého mo�no cestova� vozidlom verejnej hromadnej
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dopravy osôb. Upresòujúce údaje (èas a podobne) sa mô�u vyznaèi� v spodnej èasti znaèiek vhodným nápisom, sym-
bolom alebo na dodatkovej tabu¾ke.

(17) K znaèkám è. D 14 a� D 16:
Vyobrazenie tejto znaèky s príslu�ným symbolom spolu s názvom zastávky a èíslom alebo s iným oznaèením linky

nie je dopravnou znaèkou pod¾a tejto vyhlá�ky, ak sa pou�ije na oznaèenie zastávky (ïalej len �oznaèník zastávky�)
verejnej hromadnej dopravy osôb obdobne ako oznaèník zastávky autobusovej linky pod¾a osobitného predpisu.2)

(18) K znaèke è. D 17a:
Znaèka SOS (è. D 17a) informuje o záchrannom systéme a pomoci na cestách. Upresòujúce údaje sa uvádzajú

v spodnej èasti znaèky, prípadne na dodatkovej tabu¾ke.

(19) K znaèke è. D 17b:
Znaèka Prvá pomoc (è. D 17b) informuje o mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc.

(20) K znaèke è. D 18:
Znaèka Informácie (è. D 18) oznaèuje miesto, kde mo�no dosta� najmä turistické informácie.

(21) K znaèke è. D 19:
Znaèka Rozhlasové informácie (è. D 19) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú aj pravidelné

informácie o situácii v cestnej premávke. V spodnej èasti znaèky sa uvádza údaj o frekvencii a vlnovej då�ke. Na do-
datkovej tabu¾ke sa mô�e uvies� èas vysielania informácií o situácii v cestnej premávke.

(22) K znaèke è. D 30a:
Znaèka Tunel (è. D 30a) oznaèuje blízkos� vjazdu do tunela, kde platia pravidlá premávky na pozemných komuni-

káciách pre správanie v tuneli. V dolnej èasti mô�e by� uvedený jeho názov. Då�ka tunela mô�e by� vyznaèená dodat-
kovou tabu¾kou è. E 4.

(23) K znaèke è. D 30b:
Znaèka Koniec tunela (è. D 30b) oznaèuje miesto, kde sa konèí platnos� pravidiel cestnej premávky na pozemných

komunikáciách pre správanie v tuneli.

(24) K znaèkám è. D 33 a è. D 34a a� D 34e:
Znaèka Náves� pred kri�ovatkou (è. D 33) informuje o názve najbli��ej kri�ovatky a o vzdialenosti k nej. Znaèky Ná-

ves� pred kri�ovatkou (è. D 34a a� D 34e) informujú na dia¾nici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne vý-
znamnej ceste o smere a prípadne o vzdialenosti k vyznaèeným cie¾om (obciam) a o poète a usporiadaní jazdných pru-
hov.

(25) K znaèke è. D 35:
Znaèka Návestná smerová tabu¾a (è. D 35) s prípadným èíslom cesty informuje o smere odboèenia na nasledujú-

com mieste alebo na kri�ovatke. Ak informuje o odboèení na dia¾nicu, cestu pre motorové vozidlá alebo na inú do-
pravne významnú cestu, pou�ije sa táto znaèka so zeleným podkladom. Ak informuje o odboèení k miestnemu cie¾u,
pou�ije sa táto znaèka s bielym podkladom, nápis, �ípka a ohranièenie sú èierne.

(26) K znaèke è. D 36:
Znaèka Dia¾ková náves� (è. D 36) informuje na dia¾nici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne vý-

znamnej ceste o dia¾kových cie¾och s uvedením vzdialenosti a èísla cesty. Na ostatných cestách sa táto znaèka pou�í-
va s modrým podkladom.

(27) K znaèkám è. D 37a a� D 37d :
Znaèky Náves� pred kri�ovatkou (è. D 37a a� D 37d) informujú o smere k vyznaèeným cie¾om z najbli��ej kri�ovat-

ky. Znaèka è. D 37c informuje aj o kri�ovatke s cestou pre motorové vozidlá alebo s cestou s vyhradeným jazdným
pruhom, ak sa symbol znaèky è. D 32a nahradí nápisom napríklad BUS a podobne; znaèka è. D 37d informuje aj
o cestièke pre cyklistov.

(28) K znaèke è. D 38a:
Znaèka Náves� pred kri�ovatkou s obmedzením (è. D 38a) informuje o obmedzení premávky za najbli��ou kri�ovat-

kou.

(29) K znaèke è. D 38b:
Znaèka Náves� pred kri�ovatkou s obmedzením (è. D 38b) informuje o obmedzení premávky za najbli��ou kri�ovat-

kou a o smere obchádzania.

(30) K znaèke è. D 38c:
Znaèka Náves� pred kri�ovatkou s obmedzením (è. D 38c) informuje o kri�ovatke, na ktorej je zakázané odboèova�

v¾avo.

(31) K znaèkám è. D 39a a� D 39d:
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Znaèky Smerová tabu¾a (è. D 39a a� D 39d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznaèe-
ným cie¾om (obciam) a o èísle cesty, ktoré sa vyznaèuje v rámèeku.

(32) K znaèkám è. D 40a a è. D 40b:
Znaèky Smerová tabu¾a pre príjazd k dia¾nici (è. D 40a a è. D 40b) informujú o smere príjazdu k dia¾nici.

(33) K znaèkám è. D 41a a è. D 41b:
Znaèky Smerová tabu¾a pre príjazd k ceste pre motorové vozidlá (è. D 41a a è. D 41b) informujú o smere príjazdu

k ceste pre motorové vozidlá.

(34) K znaèke è. D 42:
Znaèka Smerová tabu¾a k miestnemu cie¾u (è. D 42) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k èasti obce.

(35) K znaèke è. D 43:
Znaèka Smerová tabu¾a k inému cie¾u (è. D 43) informuje vhodným nápisom alebo symbolom o smere, prípadne

o vzdialenosti k inému cie¾u ako k obci alebo k jej èasti (k letisku, ku kultúrnej pamiatke a podobne).

(36) K znaèkám è. D 46a a è. D 46b:
Znaèka Kilometrovník (è. D 46a) vyznaèuje vzdialenos� v kilometroch od zaèiatku cesty. Ak je cesta rozdelená na

úseky (tzv. uzly), na znaèke è. D 46b sa vyznaèuje v hornej èasti èíslo úseku (uzla) a v spodnej èasti vzdialenos� v kilo-
metroch od zaèiatku tohto úseku (uzla).

(37) K znaèke è. D 47:
Znaèka Hranica kraja (è. D 47) vyznaèuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s pou-

�itím nápisu Slovenská republika mo�no vyznaèi� aj územie republiky.

(38) K znaèke è. D 49:
Znaèka Iný názov (è. D 49) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky,

èasti obce, územia a podobne.

(39) K znaèkám è. D 50a a� 50d:
Znaèky Jazdné pruhy (è. D 50a), Zvý�enie poètu jazdných pruhov (è. D 50b), Zní�enie poètu jazdných pruhov

(è. D 50c) a Jazdný pruh pre pomalé vozidlá (è. D 50d) vyznaèujú poèet a usporiadanie jazdných pruhov. Znaèka
è. D 50c tie� vyznaèuje, ktorý z jazdných pruhov je priebe�ný, ako aj jazdný pruh urèený na zaraïovanie do priebe�-
ného pruhu (ïalej len �pripájací pruh�). Znaèka è. D 50d vyznaèuje zároveò prídavný jazdný pruh na dia¾nici a ceste
pre motorové vozidlá urèený pre motorové vozidlá, ktoré v takto oznaèenom úseku nedosiahnu vy��iu rýchlos� ako
50 km.h-1.

(40) K znaèkám è. D 51a a� D 51c:
Symbol znaèiek (è. B 4, è. B 27a, è. C 12a a podobne) pou�itý na znaèkách Obmedzenie v jazdných pruhoch

(è. D 51a, è. D 51b a è. D 51c) vyjadruje obmedzenie platné v príslu�nom jazdnom pruhu. To isté platí, ak sa tieto sym-
boly pou�ijú na znaèkách è. D 51a a� D 51c a è. D 53. Platnos� obmedzenia v príslu�nom jazdnom pruhu sa konèí pri
znaèkách è. D 53 a è. D 50a a� D 50d.

(41) K znaèke è. D 52a:
Znaèka Vyhradený jazdný pruh (è. D 52a) vyznaèuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej hromadnej do-

pravy osôb alebo trolejbusy a jeho situovanie vo vz�ahu k ostatným jazdným pruhom. Tento jazdný pruh je súèasne
na ceste vyznaèený vodorovnými znaèkami najmä è. V 1a alebo è. V 2a a príslu�ným nápisom (BUS). V spodnej èasti
znaèky è. D 52a mo�no vyznaèi� èas, po ktorý je jazdný pruh vyhradený. V priestore kri�ovatky sa vyhradený jazdný
pruh vyznaèuje len vodorovnými znaèkami.

(42) K znaèke è. D 53:
Znaèka Jazdné pruhy pred kri�ovatkou (è. D 53) vyznaèuje spôsob radenia do jazdných pruhov a urèený smer jaz-

dy cez kri�ovatku. V prípade potreby mo�no znaèku pre jazdný pruh doplni� príslu�ným symbolom zákazových alebo
príkazových znaèiek.

(43) K znaèkám è. D 55a a è. D 55b:
Znaèky Oznaèenie zaèiatku obce v jazyku národnostnej men�iny (è. D 55a) a Oznaèenie konca obce v jazyku národ-

nostnej men�iny (è. D 55b) informatívne oznaèujú zaèiatok a koniec obce v jazyku národnostnej men�iny.

(44) K znaèkám è. D 56a a è. D 56b:
Znaèky Zóna s dopravným obmedzením (è. D 56a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (è. D 56b) vyznaèujú

oblas� (èas� obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z pou�itých symbolov znaèky alebo zna-
èiek. Symbol mo�no v prípade potreby zameni� iným vhodným symbolom zákazových, príkazových alebo informatív-
nych dopravných znaèiek. Upresòujúce údaje (èas a podobne) sa vyznaèujú v spodnej èasti znaèiek vhodným nápi-
som alebo symbolom. Koniec zóny sa vyznaèuje znaèkou è. D 56b.

(45) K znaèkám è. D 57a a è. D 57b:
Znaèky Pe�ia zóna (è. D 57a) a Koniec pe�ej zóny (è. D 57b) vyznaèujú územie (èas� obce a podobne) urèené predo-

v�etkým pre chodcov. V spodnej èasti znaèky alebo na dodatkovej tabu¾ke mo�no vyznaèi� vhodným nápisom alebo
symbolom, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, a prípadne v akom èase a podobne. Koniec zóny sa vy-
znaèuje znaèkou è. D 57b.
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(46) K znaèkám è. D 59a a� D 59d:
Znaèky Náves� pred obchádzkou (odklonom) (è. D 59a a è. D 59b) a Smerová tabu¾a na vyznaèenie obchádzky

(è. D 59c a è. D 59d) informujú o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznaèujú smer a priebeh ob-
chádzky alebo odklonovej trasy. Na znaèke è. D 59a je pod¾a potreby uzávierky vyznaèený symbol príslu�nej zákazo-
vej znaèky a då�ka obchádzky.

(47) K znaèke è. D 60:
Znaèka Zmena miestnej úpravy (è. D 60) upozoròuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej úpravy

cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, neobvyklé stavebné usporiadanie cesty a podobne.

(48) K znaèke è. D 61:
Znaèka Úniková cestièka (è. D 61) informuje o mo�nosti núdzového zastavenia vozidla na únikovej cestièke v prípa-

de technickej poruchy.

(49) K znaèke è. D 62:
Znaèka Náves� zmeny smeru jazdy (è. D 62) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo roz-

delenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol �ípky na znaèke obrátený.

(50) K znaèkám è. D 63a a è. D 63b:
Znaèky Náves� zmeny smeru jazdy (è. D 63a a è. D 63b) upozoròujú na neoèakávanú zmenu smeru jazdy vozidla.

Znaèka è. D 63b upozoròuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou preká�kou na pozemnej komunikácii. V spodnej
èasti znaèky alebo na dodatkovej tabu¾ke mo�no uvies� ïal�ie doplòujúce údaje (napríklad o vzdialenosti k takémuto
miestu a podobne).

(51) K znaèke è. D 64:
Znaèka Obchádzanie elektrièky (è. D 64) oznaèuje miesto, kde mo�no obchádza� elektrièku, ktorá stojí na zastáv-

ke, v¾avo. Ak je znaèka doplnená v spodnej èasti symbolom dodatkovej tabu¾ky è. E 4, vyznaèuje úsek cesty, kde je po-
volená jazda pozdå� elektrièky v¾avo.

(52) K znaèkám è. D 65a a è. D 65b:
Znaèky V�eobecné najvy��ie dovolené rýchlosti (è. D 65a a è. D 65b) informujú o najvy��ej dovolenej rýchlosti jazdy

v obci, mimo obce, na dia¾nici a ceste pre motorové vozidlá v Slovenskej republike. Ak je to potrebné, mo�no rozsah in-
formácií roz�íri� vhodným spôsobom.

(53) K znaèke è. D 66:
Znaèka Hranièný priechod (è. D 66) informuje o prístupe k hraniènému priechodu v rámci Európskej únie s ná-

zvom susediaceho èlenského �tátu a o vzdialenosti k nemu.

(54) K znaèke è. D 67:
Znaèka Hranica �tátu (è. D 67) vyznaèuje na ceste miesto vstupu do susediaceho èlenského �tátu Európskej únie

a hranicu medzi nimi.

(55) K znaèke è. D 68:
Znaèka Náves� pred kultúrnym alebo turistickým cie¾om (è. D 68) informuje o významnom kultúrnom alebo turis-

tickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpe¾né miesto, jaskyòa a podobne) alebo oblasti; na znaèke mo�no pou�i�
vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cie¾a.

(56) K znaèkám è. D 69a a� D 69c:
Znaèky Kultúrny alebo turistický cie¾ (è. D69a a è. D69b), alebo Komunálny cie¾ (è. D 69c) informujú vhodným ná-

pisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznaèenému kultúrnemu, turistickému alebo
komunálnemu cie¾u (napríklad radnica, divadlo, múzeum, galéria a podobne).

Èl. 5

Dodatkové tabu¾ky

(1) K dodatkovým tabu¾kám è. E 2a a� E 2d:
Dodatkové tabu¾ky Tvar kri�ovatky (è. E 2a a� E 2c) vyznaèujú skutoèný tvar kri�ovatky a okrem tabu¾ky è. E 2a aj

hlavnú a ved¾aj�iu cestu. To isté vyznaèuje tabu¾ka Tvar dvoch kri�ovatiek (è. E 2d) pre dve po sebe nasledujúce kri-
�ovatky.

(2) K dodatkovej tabu¾ke è. E 3a:
Dodatková tabu¾ka Vzdialenos� (è. E 3a) vyznaèuje vzdialenos� k miestu, od ktorého platí znaèka, pod ktorou je ta-

bu¾ka umiestnená.

(3) K dodatkovej tabu¾ke è. E 3b:
Dodatková tabu¾ka Vzdialenos� (è. E 3b) umiestnená pod znaèkou è. C 1 vyznaèuje vzdialenos� k znaèke è. C 2, pre

ktorú je zároveò predbe�nou znaèkou.

(4) K dodatkovej tabu¾ke è. E 4:

Strana 2436 Zbierka zákonov è. 225/2004 Èiastka 98



Dodatková tabu¾ka Då�ka úseku (è. E 4) vyznaèuje då�ku úseku, pre ktorý platí znaèka, pod ktorou je tabu¾ka
umiestnená.

(5) K dodatkovej tabu¾ke è. E 5:
Dodatková tabu¾ka Celková hmotnos� (è. E 5) umiestnená pod zákazovou znaèkou obmedzuje platnos� zákazu na

vozidlo, ktorého celková hmotnos� presahuje údaj uvedený na tabu¾ke. Pri jazdnej súprave rozhoduje súèet celko-
vých hmotností vozidiel súpravy.

(6) K dodatkovej tabu¾ke è. E 6:
Dodatková tabu¾ka Za mokra (è. E 6) obmedzuje platnos� znaèky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky mokrej

vozovky.

(7) K dodatkovej tabu¾ke è. E 7:
Dodatková tabu¾ka Smerová �ípka (è. E 7) oznaèuje smer k miestu, kde platí znaèka, pod ktorou je tabu¾ka umiest-

nená.

(8) K dodatkovým tabu¾kám è. E 8a a� E 8e:
Dodatkové tabu¾ky Zaèiatok úseku (è. E 8a), Priebeh úseku (è. E 8b), Koniec úseku (è. E 8c) a Úsek platnosti

(è. E 8d a è. E 8e) vyznaèujú úsek, pre ktorý platí znaèka, pod ktorou sú tabu¾ky umiestnené.

(9) K dodatkovej tabu¾ke è. E 9:
Dodatková tabu¾ka Druh vozidla (è. E 9) obmedzuje platnos� znaèky, pod ktorou je umiestnená, na vyznaèený druh

vozidla; tento druh vozidla sa vyznaèuje symbolmi zo zákazových znaèiek.

(10) K dodatkovej tabu¾ke è. E 10:
Dodatková tabu¾ka Tvar krí�enia cesty so �elezniènou dráhou (è. E 10) vyznaèuje taký tvar krí�enia cesty so �elez-

niènou dráhou, kde nie je dostatoèný rozh¾ad alebo kde má krí�enie ostrý uhol. Umiestòuje sa nad znaèkou è. A 25c.

(11) Dodatková tabu¾ka s nápisom Len zásobovanie obmedzuje platnos� znaèky, pod ktorou je umiestnená, na vo-
zidlá zabezpeèujúce zásobovanie alebo opravárenské, údr�bárske, komunálne a podobné slu�by a na vozidlá s ozna-
èením è. O 1; pre tieto vozidlá neplatí znaèka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabu¾ka s nápisom Okrem zásobo-
vania.

(12) Dodatková tabu¾ka s nápisom Len dopravná obsluha obmedzuje platnos� znaèky, pod ktorou je umiestnená, na
vozidlá zabezpeèujúce zásobovanie alebo opravárenské, údr�bárske, komunálne a podobné slu�by, na vozidlá
s oznaèením è. O 1 alebo è. O 3, na vozidlá taxislu�by a na vozidlá, ktorých vodièi, prípadne prevádzkovatelia majú
v miestach za znaèkou bydlisko, sídlo alebo gará�; pre tieto vozidlá neplatí znaèka, pod ktorou je umiestnená dodat-
ková tabu¾ka s nápisom Okrem dopravnej obsluhy.

(13) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodièov elektrièky sa vyznaèuje na dodatkovej tabu¾ke, len ak
to vy�aduje situácia v cestnej premávke.

DRUHÁ ÈAS�

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAÈKY

Èl. 6

Pozdå�ne èiary

(1) K znaèkám è. V 1a a è. V 1b:
Ak sú znaèkou Pozdå�na súvislá èiara (è. V 1a) alebo znaèkou Dvojitá pozdå�na súvislá èiara (è. V 1b) oddelené jazd-

né pruhy s protismernou premávkou, musí vodiè ís� vpravo od tejto znaèky. Tieto znaèky je zakázané prechádza� ale-
bo ich nákladom presahova�, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odboèovanie na miesto le�iace mimo cesty alebo
na vchádzanie na cestu z miesta le�iaceho mimo cesty.

(2) K znaèkám è. V 2a a è. V 2b:
Znaèky Pozdå�na preru�ovaná èiara (è. V 2a a è. V 2b) sa mô�u prechádza� pri dodr�aní ostatných ustanovení tejto

vyhlá�ky. Znaèka è. V 2a s medzerami dvojnásobnej a� �tvornásobnej då�ky, ako je då�ka úseèiek vrátane odboèova-
cích a pripájacích pruhov, vyznaèuje najmä jazdné pruhy. Znaèka è. V 2b s úseèkami rovnakej a� �tvornásobnej då�-
ky, ako je då�ka medzier, vyznaèuje jazdné pruhy, predchádza znaèke è. V 1a alebo upozoròuje na nebezpeèné miesta
(zákrutu, kri�ovatku a podobne); znaèka mô�e by� doplnená znaèkou è. V 9b.

(3) K znaèke è. V 2c:
Znaèka Dvojitá pozdå�na preru�ovaná èiara (è. V 2c) vyznaèuje jazdný pruh pou�ívaný striedavo pre jeden aj druhý

smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepou�íva, má znaèka è. V 2c rovnaký význam ako znaèky è. V 2a alebo è. V 2b.

(4) K znaèke è. V 3:
Ak sú znaèkou Pozdå�na súvislá èiara doplnená preru�ovanou èiarou (è. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismer-
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nou premávkou, vodiè sa riadi významom pravej èiary z tejto dvojice èiar. Ak sú touto znaèkou vyznaèené jazdné pru-
hy v jednom smere jazdy, vodiè sa riadi významom bli��ej èiary.

(5) K znaèke è. V 4:
Znaèka Vodiaca èiara (è. V 4) vyznaèuje okraj vozovky.

Èl. 7

Prieène èiary

K znaèkám è. V 5a a� V 5c:
Znaèky Prieèna súvislá èiara (è. V 5a), Prieèna súvislá èiara so symbolom �Daj prednos� v jazde!� (è. V 5b) alebo

Prieèna súvislá èiara s nápisom �STOP� (è. V 5c) vyznaèujú hranicu kri�ovatky; to neplatí, ak sa tieto znaèky pou�ijú
ako pomocné èiary na zastavenie vozidla v priestore kri�ovatky. Znaèka è. V 5c vyznaèuje miesto, kde je vodiè povinný
zastavi� vozidlo na príkaz znaèky Stoj, daj prednos� v jazde! (è. C 2).

Èl. 8

�ípky

(1) K znaèkám è. V 8a a è. V 8b:
Znaèky Cyklistická smerová �ípka (è. V 8a a è. V 8b) vyznaèujú na cestièke pre cyklistov urèený smer jazdy cyklis-

tov; spolu s pozdå�nymi èiarami dopåòajú zvislú znaèku è. C 7.

(2) K znaèke è. V 9a:
Znaèka Smerové �ípky (è. V 9a) vyznaèuje spôsob radenia do jazdných pruhov a urèený smer jazdy kri�ovatkou.

(3) K znaèke è. V 9b:
Znaèka Predbe�né �ípky (è. V 9b) vyznaèuje blí�iaci sa prechod pozdå�nej preru�ovanej èiary do súvislej èiary; ak je

umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznaèuje jeho blí�iace sa ukonèenie.

Èl. 9

Státie a parkovisko

(1) K znaèkám è. V 10a a� V 10c:
Znaèky Státie (è. V 10a a� V 10c) vyznaèujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a urèený spôsob státia.

(2) K znaèke è. V 10d:
Znaèka Vyhradené parkovisko (è. V 10d) s príslu�ným nápisom alebo len s nápisom R vyznaèuje priestor vyhrade-

ného parkoviska.

Èl. 10

Zastávky a zákazy zastavenia a státia

(1) K znaèke è. V 11:
Znaèka Zastávka autobusu alebo trolejbusu (è. V 11) a obdobná znaèka s nápisom TRAM pre zastávku elektrièky

vyznaèujú priestor zastávky uvedených vozidiel. Znaèka mô�e by� vyhotovená aj v bielej farbe.

(2) K znaèke è. V 12a:
Znaèka �ltá k¾ukatá èiara (è. V 12a) vyznaèuje priestor, kde je zakázané státie.

(3) K znaèke è. V 12b:
Znaèka �ltá súvislá èiara (è. V 12b) vyznaèuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

(4) K znaèke è. V 12c:
Znaèka �ltá preru�ovaná èiara (è. V 12c) vyznaèuje úsek, kde je zakázané státie.

Èl. 11

�ikmé rovnobe�né èiary

K znaèke è. V 13:
Znaèka �ikmé rovnobe�né èiary (è. V 13) vyznaèuje priestor, do ktorého je zakázané vchádza� alebo doò nákladom

presahova�, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odboèovanie na miesto le�iace mimo cesty; pritom nesmú by�
ohrození ostatní úèastníci cestnej premávky.
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Èl. 12

Nápisy na ceste a iné vodorovné znaèky

(1) K znaèke è. V 14:
Znaèka Nápisy na ceste (è. V 14) vyjadruje rôzne doplòujúce údaje vhodnými nápismi (BUS, TRAM, NITRA, STOP

a podobne), symbolmi a podobne.

(2) K znaèke è. V 15:
Znaèka Bezpeèná vzdialenos� (è. V 15) vyznaèuje odporuèanú vzdialenos� pre vozidlá idúce za sebou pri priazni-

vých dopravných a poveternostných podmienkach.

(3) K znaèke è. V 16:
Znaèka Optická psychologická brzda (è. V 16) opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodièov k zní�eniu rýchlosti jazdy

pred miestom, na ktorom hrozí nebezpeèenstvo a kde je potrebné zvý�i� opatrnos�.

TRETIA ÈAS�

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Èl. 13

Iné dopravné zariadenia

(1) K è. Z 1:
Dopravné ku�ele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako znaèka è. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiest-

nené na znaèke è. V 2a, è. V 2b, è. V 2c alebo è. V 3. Mô�u vymedzova� priestor, do ktorého je zakázané vchádza�.

(2) K è. Z 2a:
Zábrana na oznaèenie uzávierky (è. Z 2a) vyznaèuje uzávierku celej �írky vozovky.

(3) K è. Z 2b:
Zábrana na oznaèenie uzávierky (è. Z 2b) vyznaèuje uzavretie èasti �írky vozovky; �ípky smerujú k vo¾nej èasti vo-

zovky.

(4) K è. Z 2c:
�lté a èierne pruhy (è. Z 2c) oznaèujú trvalú preká�ku (pilier, stenu a podobne).

(5) K è. Z 3a a è. Z 3b:
Vodiace tabule (è. Z 3a a è. Z 3b) usmeròujú premávku v smere �ípok a oznaèujú najmä nebezpeènú zákrutu.

V odôvodnených prípadoch mô�e by� biela farba zariadení è. Z 3a a è. Z 3b nahradená retroreflexnou �ltozelenou fluo-
reskujúcou farbou.

(6) K è. Z 4a a� Z 4f:
Smerovacie dosky (è. Z 4a a� Z 4c) a Vodiace dosky (è. Z 4d a� Z 4f) usmeròujú premávku v smere sklonu �ikmých

pruhov. V odôvodnených prípadoch mô�e by� biela farba zariadení è. Z 4a a� Z 4c nahradená retroreflexnou �ltozele-
nou fluoreskujúcou farbou.

�TVRTÁ ÈAS�

OSOBITNÉ OZNAÈENIA

Èl. 14

Osobitné oznaèenia

(1) K oznaèeniu è. O 1:
Oznaèenie vozidla prepravujúceho �a�ko zdravotne alebo �a�ko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na indivi-

duálnu prepravu (è. O 1) oznaèuje vozidlo pou�ívané na prepravu �a�ko zdravotne alebo �a�ko pohybovo postihnutej
osoby odkázanej na individuálnu prepravu v èase pou�itia vozidla na tieto úèely.

(2) K oznaèeniu è. O 2:
Oznaèenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou (è. O 2) oznaèuje vozidlo vedené osobou sluchovo po-

stihnutou v èase pou�itia vozidla touto osobou.

(3) K oznaèeniu è. O 3:
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Oznaèenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (è. O 3) oznaèuje vozidlo pou�ívané lekárom pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v èase pou�itia vozidla na tieto úèely.

(4) K oznaèeniu è. O 4:
Oznaèenie autobusu prepravujúceho deti (è. O 4) oznaèuje autobus pou�ívaný na prepravu detí v èase pou�itia

autobusu na tieto úèely.

(5) K oznaèeniu è. O 5:
Oznaèenie vozidla vedeného vodièom zaèiatoèníkom (è. O 5) oznaèuje vozidlo vedené vodièom zaèiatoèníkom.

(6) K oznaèeniam è. O 1 a� O 3:
V dolnej èasti oznaèení è. O 1 a� O 3 je uvedené �es�miestne proporcionálne a vý�kovo zväè�ované èíslo, ktoré je

zhodné s èíslom preukazu osobitného oznaèenia vozidla vydaného krajským úradom príslu�ným pod¾a miesta trva-
lého pobytu.
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Prí lo ha č. 2
k vyhláške č. 225/2004 Z. z.

HAR MO NI ZO VA NÉ KÓDY

Vo vo dič skom pre u ka ze sa môžu uvá dza� har mo ni zo va né kódy, kto ré vy jad ru jú ïal šie pod mien ky pre vo di ča ale bo
pri spô so be nie vo zid la: 

VO DIČ (zdra vot né dô vo dy)

01. Ko rek cia a/ale bo ochra na zra ku
01.01 Oku lia re
01.02 Kon takt né šo šov ky
01.03 Ochran né sklá
01.04 Ne prie h¾ad né sklá
01.05 Ochra na očí
01.06 Oku lia re ale bo kon takt né šo šov ky

02. Slu cho vé po môc ky (ko mu ni kač ná po moc)
02.01 Slu cho vé po môc ky pre jed no ucho
02.02 Slu cho vé po môc ky pre obe uši

03. Pro té zy/or té zy pre kon ča ti ny
03.01 Pro té zy/or té zy pre hor né kon ča ti ny
03.02 Pro té zy/or té zy pre dol né kon ča ti ny

05. Ob me dze ná plat nos� (po u ži tie pod kó dov je po vin né, ria de nie pod lie ha ob me dze niam zo zdra vot ných dô vo dov)
05.01 Ob me dze nie jaz dy vo dne (na prí klad jed na ho di na po vý cho de sln ka a jed na ho di na pred zá pa dom sln ka)
05.02 Ob me dze nie jaz dy v ok ru hu ... km od mies ta byd li ska dr ži te ¾a pre u ka zu ale bo len vnút ri mes ta/re gió nu

...
05.03 Jaz da bez spo lu ces tu jú cich
05.04 Ob me dze nie na jaz dy rých lo s�ou ma xi mál ne ... km.h-1

05.05 Jaz da po vo le ná vý hrad ne len vte dy, keï je spo lu ces tu jú ci dr ži te ¾om vo dič ské ho pre u ka zu
05.06 Bez prí po jné ho vo zid la
05.07 Ne po vo le ná jaz da po dia¾ ni ci
05.08 Žiad ny al ko hol

ÚPRA VY VO ZID LA

10. Mo di fi ko va né ra de nie
10.01 Ruč ná pre vo dov ka
10.02 Auto ma tic ká pre vo dov ka
10.03 Elek tro nic ky ria de ná pre vo dov ka
10.04 Pri spô so be ná ra dia ca páka
10.05 Bez prí dav nej pre vo dov ky

15. Mo di fi ko va ná spoj ka
15.01 Pri spô so be ný spoj ko vý pe dál
15.02 Ruč ná spoj ka
15.03 Auto ma tic ká spoj ka
15.04 De lia ca prieč ka pred do za du sklo pe ným/od de le ným spoj ko vým pe dá lom

20. Mo di fi ko va né brz do vé sys té my
20.01 Pri spô so be ný brz do vý pe dál
20.02 Zväč še ný brz do vý pe dál
20.03 Brz do vý pe dál vhod ný na po u ží va nie ¾a vou no hou
20.04 Brz do vý pe dál ovlá daný cho did lom
20.05 Sklá pa cí brz do vý pe dál
20.06 Ruč ná (pri spô so be ná) pre vádz ko vá brz da
20.07 Pre vádz ko vá brz da s po sil ne nou ser vo brz dou
20.08 Po sil ne ná nú dzo vá brz da in teg ro va ná v pre vádz ko vej brz de
20.09 Pri spô so be ná par ko va cia brz da
20.10 Elek tric ky ria de ná par ko va cia brz da
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20.11 (Pri spô so be ná) par ko va cia brz da ob slu ho va ná no hou
20.12 De lia ca prieč ka pred do za du sklo pe ným/od de le ným brz do vým pe dá lom
20.13 Brz da ob slu ho va ná ko le nom
20.14 Elek tric ky ria de ná par ko va cia brz da

25. Mo di fi ko va né ak ce le rá to ro vé sys té my
25.01 Pri spô so be ný pe dál ak ce le rá to ra
25.02 Ak ce le rá to ro vý pe dál ovlá daný cho did lom
25.03 Sklá pa cí ak ce le rá to ro vý pe dál
25.04 Ruč ný ak ce le rá tor
25.05 Ak ce le rá tor ovlá daný ko le nom
25.06 Ser vo ak ce le rá tor (elek tro nic ký, pne u ma tic ký a podobne)
25.07 Ak ce le rá to ro vý pe dál v¾a vo od brz do vé ho pe dála
25.08 Ak ce le rá to ro vý pe dál v¾a vo
25.09 De lia ca prieč ka pred do za du sklo pe ným/od de le ným pe dá lom ak ce le rá to ra

30. Mo di fi ko va né kom bi no va né brz do vé a ak ce le rá to ro vé sys té my
30.01 Pa ra lel né pe dá le
30.02 Pe dá le na rov na kej ale bo tak mer rov na kej úrov ni
30.03 Po sú va cí ak ce le rá tor a brz da
30.04 Po sú va cí ak ce le rá tor a brz da a or té za
30.05 De lia ca prieč ka pred do za du sklo pe ným/od de le ným brz do vým pe dá lom a pe dá lom ak ce le rá to ra
30.06 Zvý še ná po dlaha
30.07 De lia ca prieč ka na stra ne brz do vé ho pe dá la
30.08 De lia ca prieč ka pre pro té zu na stra ne brz do vé ho pe dá la
30.09 De lia ca prieč ka pred pe dá lom ak ce le rá to ra a brz do vým pe dá lom
30.10 Pod sek pre pätu/nohu
30.11 Elek tric ky ria de ný ak ce le rá tor a brz da

35. Mo di fi ko va né uspo ria da nie ovlá dačov (spí na če sve tiel, stie ra če/ostre ko va če pred né ho okna, hú kač ky, uka zo va -
te le sme ru a po dob ne)
35.01 Ovlá dacie za ria de nia pre vádz ko va te¾ né bez ne priaz ni vé ho vply vu na ria de nie a ob slu hu
35.02 Ovlá dacie za ria de nia ovlá date¾ né bez uvo¾ ne nia vo lan tu a prí slu šen stva (otoč né gom bí ky, vid li ce a po dob ne)
35.03 Ovlá dacie za ria de nia ovlá date¾ né bez uvo¾ ne nia vo lan tu a prí slu šen stva (otoč né gom bí ky, vid li ce a po dob -

ne), ovlá dané ¾a vou ru kou
35.04 Ovlá dacie za ria de nia ovlá date¾ né bez uvo¾ ne nia vo lan tu a prí slu šen stva (otoč né gom bí ky, vid li ce a po dob -

ne), ovlá dané pra vou ru kou
35.05 Ovlá dacie za ria de nia a kom bi no va ný me cha niz mus ak ce le rá to ra a brz dy ovlá date¾ né bez uvo¾ ne nia vo lan -

tu a prí slu šen stva (otoč né gom bí ky, vid li ce a po dob ne)

40. Mo di fi ko va ný me cha niz mus ria de nia
40.01 Štan dard né ser vo ria de nie
40.02 Zo sil ne né ser vo ria de nie
40.03 Ria de nie vy ža du jú ce pod por ný sys tém
40.04 Pre dĺ že ný stĺ pik ria de nia
40.05 Na sta vi te¾ ný vo lant (roz ší re ná a/ale bo zo sil ne ná čas� vo lan tu, zmen še ný prie mer vo lan tu a po dob ne)
40.06 Sklá pa cí vo lant
40.07 Ver ti kál ny vo lant
40.08 Ho ri zon tál ny vo lant
40.09 Nož né ria de nie
40.10 Iné pri spô so be né ria de nie (ria dia ca páka a po dob ne)
40.11 Stlá ča cí gom bík na vo lan te
40.12 Ruč ná or té za na vo lan te
40.13 S or té zou pri te no dé ze

42. Mo di fi ko va né spät né zr kad lo(á)
42.01 Von kaj šie pra vé (ale bo ¾a vé) spät né zr kad lo
42.02 Von kaj šie spät né zr kad lo na blat ní ku
42.03 Do pln ko vé vnú tor né spät né zr kad lo umož ňu jú ce po h¾ad na pre máv ku
42.04 Pa no ra ma tic ké vnú tor né spät né zr kad lo
42.05 Spät né zr kad lo pre mŕt vy uhol
42.06 Elek tric ky ria de né von kaj šie spät né zr kad lo(á)

43. Mo di fi ko va né se dad lo vo di ča
43.01 Se dad lo vo di ča pri spô so be né výške a v nor mál nej vzdia le nos ti od vo lan tu a pe dá la
43.02 Se dad lo vo di ča pri spô so be né tva ru tela
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43.03 Se dad lo vo di ča s prieč nou pod pe rou na zlep še nie sta bi li ty se de nia
43.04 Se dad lo vo di ča s lak �o vý mi opier ka mi
43.05 Pre dĺ že né vo dia ce ko ¾aj nič ky pre se dad lo vo di ča
43.06 Na sta ve nie bez peč nost ných pá sov
43.07 Bez peč nost né pásy tra ko vé ho typu

44. Mo di fi ká cie mo to cyk lov (po u ži tie pod kó dov je po vin né)
44.01 Samo stat ne ovlá daná brz da
44.02 (Pri spô so be ná) ruč ná brz da (pred né ko le sá)
44.03 (Pri spô so be ná) nož ná brz da (zad né ko le sá)
44.04 (Pri spô so be ný) ak ce le rá tor
44.05 (Pri spô so be né) ruč né ra de nie a ruč ná spoj ka
44.06 (Pri spô so be né) spät né zr kad lo(á)
44.07 (Pri spô so be né) ovlá dače (sme rov ky, brz do vé svet lá a podobne)
44.08 Výš ka se dad la umož ňu jú ca vo di čo vi v se dia cej po lo he, aby mal sú čas ne obe nohy na vo zov ke

45. Mo to cyk le len s po stran ným vo zí kom

50. Ob me dze né na špe ci fic ké vo zidlá/čís lo ka ro sé rie (iden ti fi kač né čís lo vo zid la, VIN)

51. Ob me dze né na špe ci fic ké vo zidlá/re gis trač nú ta bu¾ ku (re gis trač né čís lo vo zid la, VRN)

AD MI NIS TRA TÍV NE ZÁ LE ŽI TOS TI

70. Vý me na vo dič ské ho pre u ka zu č. . . . vy da né ho . . . (roz li šo va cia znač ka EÚ/OSN v prí pa de tre tie ho štá tu; napr.
70.0123456789. NL)

71. Dup li kát vo dič ské ho pre u ka zu č. . . . vy da né ho. . . (roz li šo va cia znač ka EÚ/OSN v prí pa de tre tie ho štá tu; napr.
71.987654321.HR)

72. Len pre vo zid lá ka te gó rie A s ma xi mál nym zdvi ho vým ob je mom val cov 125 cm a ma xi mál nym vý ko nom 11 kW
(A1)

73. Len pre vo zid lá ka te gó rie B troj kol ky ale bo štvor kol ky (typ B1)

74. Len pre vo zid lá ka te gó rie C s ma xi mál nou prí pust nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 7 500 kg (C1)

75. Len pre vo zid lá ka te gó rie D s ma xi mál ne 16 se dad la mi ok rem se dad la vo di ča (D1)

76. Len pre vo zid lá ka te gó rie C s ma xi mál nou prí pust nou hmot nos �ou ne pre sa hu jú cou 7 500 kg (C1), s prí po jným
vo zid lom, kto ré má hmot nos� vyš šiu než 750 kg, za pred po kla du, že ma xi mál na prí pust ná hmot nos� tak to vy tvo -
re nej jazd nej sú pra vy ne pre siah ne 12 000 kg a že ma xi mál na prí pust ná hmot nos� prí po jné ho vo zid la ne pre siah -
ne hmot nos� ne na lo že né ho �a ha ča (C1+E)

77. Len pre vo zid lá ka te gó rie D s ma xi mál ne 16 se dad la mi ok rem se dad la vo di ča (D1), s prí po jným vo zid lom, kto ré
má hmot nos� vyš šiu než 750 kg, za pred po kla du, že a) ma xi mál na prí pust ná hmot nos� tak to vy tvo re nej jazd nej
sú pra vy ne pre siah ne 12 000 kg a ma xi mál na prí pust ná hmot nos� prí po jné ho vo zid la ne pre siah ne hmot nos� ne -
na lo že né ho �a ha ča a b) prí po jné vo zid lo sa ne po u ží va na pre pra vu ces tu jú cich (D1+E)

78. Len pre vo zid lá s auto ma tic kou pre vo dov kou (smer ni ca 91/439/EHS, prí lo ha II, 8.1.1, od sek 2)

79. (. . .) Len pre vo zid lá, kto ré spĺ ňa jú špe ci fi ká cie uve de né v zá tvor kách, v sú vis los ti s ap li ká ciou člán ku 10(1) smer -
ni ce

90.01: v¾a vo
90.02: vpra vo
90.03: ¾avé
90.04: pra vé
90.05: ruka
90.06: noha
90.07: po u ži te¾ né.
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