




§ 60 ods.1)

V cestnej premávke sa používajú



§ 60 ods. 1 písm. a)

zvislé dopravné značky,   



§ 60 ods. 1 písm.  b)

vodorovné dopravné značky,



§ 60 ods. 1 písm. c)

dopravné zariadenia. 



§ 60 ods.  2) - Úprava cestnej premávky vykonaná 

dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená 

všeobecnej úprave cestnej premávky.



§ 60 ods. 3) - Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými 

značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé 

dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným 

značkám.



§ 60 ods. 4) - Pri riadení cestnej premávky dopravným 

zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám 

a ostatným dopravným zariadeniam.



§ 60 ods. 5) - Pokyny policajta a pokyny  inej oprávnenej osoby, 

sú nadradené pokynom vyplývajúcich z dopravných značiek a 

dopravných zariadení.



§ 60 ods.6)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú 

náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na 

svojej nehnuteľnosti.



§ 60 ods.7)
Na dopravných značkách alebo na dopravných 

zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané 

umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou 

značkou alebo s dopravným zariadením. Zvislé 

dopravné značky sa umiestňujú pri pravom okraji 

cesty v smere jazdy vozidiel. Ak si to vyžaduje 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo 

nevyhnutnosť zvýrazniť dopravnú situáciu, je 

možné umiestniť zvislé dopravné značky i na 

ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty približne 

na rovnakej úrovni oproti sebe.



§ 60 ods. 7) - Na dopravných značkách alebo na dopravných 

zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať 

čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo s dopravným 

zariadením. 



§ 60 ods. 7) - Zvislé dopravné značky sa umiestňujú 

pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel. 



§ 60 ods. 7) - Ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, alebo nevyhnutnosť zvýrazniť dopravnú situáciu, 

je možné umiestniť zvislé dopravné značky i na ľavom okraji 

jazdného pruhu alebo cesty približne na rovnakej úrovni 

oproti sebe.



§ 60 ods.8)

Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa 

vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom 

pruhu, umiestňujú sa spravidla nad týmto 

jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce 

zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane 

cesty, na ktorú sa vzťahujú; to neplatí ak ide o 

jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné značky 

môžu umiestniť po oboch stranách cesty.



§ 60 ods. 8) - Umiestnenie nad jazdným pruhom



§ 60 ods.9)

Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňo-

vať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s doprav-

nou značkou alebo s dopravným zariadením alebo 

by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upú-

tavali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo 

ho oslňovali.



Zámena s dopravnou značkou 



§ 60 ods.10)

Miestom pri ceste sa rozumie priestor, 

v ktorom je umiestnená dopravná značka 

alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom 

je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky 

alebo dopravné zariadenia spravidla 

umiestňujú.



Miestom pri ceste.



§ 60 ods.11)
Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiest-

ňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník 

cestnej premávky ich mohol včas spozorovať.



§ 60 ods.12)

Svetelné signalizačné zariadenia udržiava 

správca cesty. V blízkosti svetelných 

signalizačných zariadení sa nesmú 

umiestňovať svetelné zdroje, ktorých svetlá 

by mohli viesť k zámene so svetlami 

svetelných signalizačných zariadení.



Svetelné signalizačné zariadenia.



§ 60 ods.13)
Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných 
zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňo-
vanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeo-
becne záväzný právny predpis, ktorý vydá mini-
sterstvo vnútra.



Dopravné značky a dopravné zariadenia

k § 60 ods. 13)

Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení vyhlášky č.130/2010 Z.z. a v 

znení vyhlášky č.413/2010 Z.z. 



§ 8 ods. 13)

Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak 
si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 
možno zvislú dopravnú značku umiestniť

a) nad cestu,

b) na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji 
cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe,

c) na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých 
dopravných značkách č. P 1 a P 2 sa nesmie zmeniť tvar 
príslušnej zvislej dopravnej značky, predná strana ostatných 
zvislých dopravných značiek sa môže symetricky umiestniť 
na žltozelený fluorescenčný podklad tvaru pravouholníka.



§ 8 ods. 13) - Na zdôraznenie významu a zlepšenie 

viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky, možno zvislú dopravnú značku umiestniť



§ 8 ods. 13) - na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri 

ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe



§ 8 ods. 13 c) - na žltozelený fluorescenčný podklad; pri 

zvislých dopravných značkách č. P 1 a č. P 2 sa nesmie zmeniť 

tvar príslušnej zvislej dopravnej značky, predná strana 

ostatných zvislých dopravných značiek sa môže symetricky 

umiestniť na žltozelený fluorescenčný podklad tvaru 

pravouholníka.



§ 8 ods. 14)

Farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek, 

ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, 

nesmie byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č.1



§ 8 ods. 15)

Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je 

umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa 

odseku 13 písm. b) povinné, ak je to 

technicky možné.



§ 8 ods. 16)

Ak je to technicky možné, zvislé dopravné značky č. B 

29a, č. B 30a, č. B 31a musia byť umiestnené 

opakovane i pri ľavom okraji cesty v smere jazdy; to 

neplatí ak je zvislá dopravná značka č. B 31a 

umiestnená nad vyznačeným jazdným pruhom na 

ceste. 



§ 8 ods. 17)

Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b 

musia byť umiestňované opakovane i pri 

ľavom okraji cesty.



§ 8 ods. 17) - Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b musia 

byť umiestňované opakovane 



§ 8 ods. 18)

Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie 

možno umiestňovať len zvislé dopravné 

značky č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. B 1 až B 

11, č. B 17 až B 27, č. B 37, č. C 1 až C 6c, č. 

IP 1 až IP 7 a dodatkové tabuľky s tvarom 

križovatky č. P 12 až P 15.



§ 8 ods. 18) - So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. 

P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom 

stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné 

značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 až IP 3a, č. IP 6 a 

č. IP 7, ktoré sa umiestňujú pod tieto zvislé dopravné značky.



§ 8 ods. 19)

So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až 

P 6, č. P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno 

kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na 

inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné 

značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 

až IP 3a, č. IP 6 a č. IP 7, ktoré sa 

umiestňujú pod tieto zvislé dopravné 

značky.



§ 8 ods. 19) So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. P 

8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom 

stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné 

značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 až IP 3a, č. IP 6 a 

č. IP 7, ktoré sa umiestňujú pod tieto zvislé dopravné značky.



§ 8 ods. 20)

Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 30 sa 

používajú samostatne, prípadne s príslušnou 

dodatkovou tabuľkou.



§ 8 ods. 20) Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 30 sa používajú 

samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou.



§ 8 ods. 21)

Značka č. C 18 sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky 

použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti značiek č. C 8 

až C 13, a to aj v  prípadoch, že ich platnosť bola skôr skončená 

inak.





§ 61 ods.1)

Dopravné značky 

a dopravné zariadenia 

sa smú používať len 

v takom rozsahu 

a takým spôsobom, 

ako to nevyhnutne vy-

žaduje bezpečnosť 

a plynulosť cestnej 

premávky.



§ 61 ods.2)

Použitie dopravných značiek a dopravných 

zariadení v jednotlivých prípadoch určuje



§ 61 ods. 2 písm. a)

orgán podľa osobitného predpisu;1) použitie 
dopravných značiek, ktoré upozorňujú na 
železničné priecestie, a dopravnej značky, 
ktorá prikazuje vodičovi dať prednosť v jazde, 
ak sa má umiestniť pred železničným 
priecestím, tento orgán prerokuje aj s Úradom 
pre reguláciu železničnej dopravy,

1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov.



§ 61 ods. 2 písm. b)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po 

prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol 

oprávnený určiť použitie dopravnej značky, 

s orgánom Policajného zboru a so správcom 

cesty, ak ide o dopravnú značku označujúcu 

železničné priecestie,



§ 61 ods. 2 písm. b) - Železničné priecestie



§ 61 ods. 2 písm.  c) - Vojenská polícia vo vojenských objektoch 

a priestoroch.



§ 61 ods.3)

Prenosné dopravné značky a pre-

nosné dopravné zariadenia sú 

nadradené trvalým dopravným 

značkám a dopravným zariade-

niam. Prenosné dopravné značky 

a prenosné dopravné zariadenia 

sa smú používať len v nevyhnu-

tne potrebnom čase.



§ 61 ods.4)

Policajt alebo vojenský policajt môže 

použiť prenosné zvislé dopravné 

značky a prenosné dopravné zaria-

denia aj bez predchádzajúceho určenia 

ich použitia príslušným orgánom, ak je 

to potrebné na zaistenie bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky pri plnení 

svojich úloh.



§ 61 ods.5)

Správca tunela 28a) môže použiť prenosné zvislé 
dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia 
aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia 
príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v 
súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je 
povinný bezodkladne informovať príslušný cestný 
správny orgán a orgán Policajného zboru.“.

28a) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.





§ 62 ods. 1) - Cestná premávka je riadená dopravnými 

značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi 

policajta.



§ 62 ods. 1) - Cestná premávka je riadená dopravnými 

značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi 

policajta.



§ 62 ods. 1) - Cestná premávka je riadená dopravnými 

značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi 

policajta.



§ 62 ods. 2)

V rozsahu ustanovenom osobitným 
predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú 
premávku aj vojak povolaný na plnenie 
úloh Policajného zboru alebo vojenský 
policajt; riadiť cestnú premávku je 
oprávnený vojak pri plnení úloh 
ozbrojených síl.30)

29) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

30) § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov.



§ 62 ods. 2) - Vojenský policajt



§ 62 ods. 3)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch 

policajta, vojenského policajta a vojaka pri plnení 

úloh ozbrojených síl a vojaka povolaného na plnenie 

úloh Policajného zboru pri riadení cestnej premávky 

a ich význam ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis ktorý vydá ministerstvo vnútra.





§ 63 ods. 1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený 

policajt, vojenský policajt v rovnošate, 

profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v 

rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; 

dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj 

iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.5)

5) Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v 

znení zákona č. 240/2005 Z. z.



Dávať pokyny na zastavenie vozidla je 

oprávnený policajt, vojenský policajt v 

rovnošate, profesionálny vojak a vojak 

mimoriadnej služby v rovnošate s 

vonkajším označením „POLÍCIA“;



§ 63 ods. 2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú 

ďalej oprávnení



§ 63 ods. 2 písm.  a) - sprievodca vedených alebo 

hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej 

premávky,



§ 63 ods.2 písm.  b) - vedúci organizovaného útvaru školskej 

mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú 

povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so 

zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,



§ 63 ods. 2 písm.  c) - osoba vykonávajúca prácu na 

ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, 

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,



§ 63 ods. 2 písm. d)

osoba pribratá na zaistenie 

bezpečnej prevádzky 

železničného priecestia,



§ 63 ods. 2 písm. e)

dostatočne spôsobilá 

osoba staršia ako 18 

rokov, ktorú na to 

písomne poveril orgán 

Policajného zboru s 

určením prípadov, v 

ktorých môže taká osoba 

zastavovať vozidlá,



§ 63 ods. 2 písm. f)

iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

alebo na zaistenie ochrany života, zdravia 

alebo majetku osôb.



§ 63 ods. 3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

ministerstvo vnútra.





§ 69 ods. 1)
Policajt je oprávnený



§ 69 ods. 1 písm.  a) - zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne 

potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje 

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,



§ 69 ods. 1 písm. b)

zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať 

ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom 

výjazde alebo vozidlo odstavil na 

parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť 

podľa § 35; o zákaze vydá policajt 

potvrdenie,



§ 69 ods. 1 písm.  c) - požadovať predloženie dokladov 

ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a 

nákladu,



§ 69 ods. 1 písm.  d) - vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či 

nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo 

liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,



§ 69 ods. 1 písm. e)

kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a 

úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať 

vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako 

aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o 

evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom 

doklade vydanom v cudzine alebo 

technickom osvedčení vozidla s údajmi na 

vozidle



§ 69 ods.1 písm.  e) - kontrolovať technickú spôsobilosť 

vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, 

aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje 

uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II s 

údajmi na vozidle, 



§ 69 ods. 1 písm. f)

merať 36a) rozmery a 

hmotnosti vozidla,

36a) § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o 

metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 



§ 69 ods. 1 písm.  g) - kontrolovať dodržiavanie povinností 

účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona.



§ 69 ods. 2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa 

vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším 

označením „POLÍCIA“ a na vojenského policajta. 

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. d) až g) sa 

vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých 

priestupky môže objasňovať Vojenská polícia37) , ak ide o 

vodiča vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií alebo 

príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ak ide o 

účastníka dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská 

polícia alebo ak ide o účastníka škodovej udalosti, ktorej 

predchádzal priestupok, ktorý objasňuje Vojenská polícia.



§ 69 ods. 3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej 

vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení 

policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s 

vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo 

vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.



§ 69 ods. 4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá 

je v cestnej premávke okamžite potrebná, 

môže povoliť policajt na mieste samom v 

nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa 

tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.





§ 70 ods. 1)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný 
orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, 
ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti 
spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom 
alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť 
motorové vozidlo,

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej 
spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na 
vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná 
spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti 
na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická 
spôsobilosť“),

d) je vodičský preukaz neplatný.



§ 70 ods. 1 písm.  b) - má vodič súdom uložené ochranné 

liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený 

zákaz viesť motorové vozidlo,  



§ 70 ods. 1 písm.  d)  - je vodičský preukaz neplatný.



§ 70 ods. 2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 možno 

zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz 

vydaný orgánom iného štátu.



§ 70 ods. 2) - Za podmienok uvedených v odseku 1 možno 

zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom 

iného štátu.



§ 70 ods. 3)

Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je 

policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do 

právoplatného skončenia veci.



§ 70 ods. 4)

Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského 

preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci 

pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu 

zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru 

príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský 

preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt 

povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, 

a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť 

alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí 

len na území Slovenskej republiky.



§ 70 ods. 5)

Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 

písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi 

ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu 

bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. 

Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz 

za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na 

mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 

až 8 sa použijú primerane.



§ 70 ods. 6)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so 

zadržaním vodičského preukazu, je povinný 

v každom štádiu konania skúmať 

odôvodnenosť zadržania vodičského 

preukazu z hľadiska bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody 

zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť 

vodičský preukaz vodičovi bezodkladne 

vrátený.



§ 70 ods. 7)

Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo 

dňa zadržania vodičského preukazu 

rozhodnutie o zadržaní vodičského 

preukazu. Rozhodnutie o zadržaní 

vodičského preukazu zadržaného podľa 

odseku 1 písm. b) až  d) sa nevydáva.



§ 70 ods. 8)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj 

vojenský policajt za podmienok uvedených v 

odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, 

ktorých priestupky môže objasňovať 

Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa 

odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského 

policajta.



§ 70 ods. 9)

Ak je držiteľom zadržaného vodičského 

preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na 

území Slovenskej republiky, orgán 

Policajného zboru zašle vodičský preukaz 

štátu jeho pobytu.





§ 71 ods. 1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem 
dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového 
vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok 
spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok 
spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie 
pracovného času v doprave 37a) uložená pokuta, je ochotný 
ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

37a) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a 

doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.



§ 71 ods. 2)
Policajt namieste vydá o zadržaní vodičského 
preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom 
povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len 
na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí 
byť uvedený rozsah udeleného vodičského 
oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského 
preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať 
policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby 
zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu 
Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v 
mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; 
policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.



§ 71 ods. 3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania 

vodičského preukazu podľa odseku 1 - Policajt je oprávnený zadržať 

vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového 

vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, 

rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na 

úseku organizácie pracovného času v doprave 37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, 

ale nemôže tak urobiť na mieste. dopustí priestupku proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky , priestupku spáchaného 

nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných 

ciest a ciest I. triedy alebo priestupku spáchaného 

porušením predpisov na úseku organizácie pracovného 

času v doprave 37a) a nemá pri sebe finančné prostriedky na 

zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno 

prejednať v blokovom konaní.



§ 71 ods. (3) - Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania 

vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a nemá pri sebe 

finančné prostriedky na zaplatenie pokuty



§ 71 ods. 4)

Ak páchateľ priestupku  preukázateľne zaplatil 
uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, 
zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne 
vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o 
zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je 
na účely prevzatia zadržaného vodičského 
preukazu povinný dostaviť sa na orgán 
Policajného zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá 
pobyt na území Slovenskej republiky, orgán 
Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu 
jeho pobytu.



§ 71 ods. 5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú 

blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, 

orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od 

uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o 

zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec 

na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský 

preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone 

rozhodnutia.



§ 71 ods. 6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz 

a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského 

preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého 

sa dopustil ako vodič motorového vozidla, 

nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v 

rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského 

preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 

3 až 5 sa použijú primerane.



§ 71 ods. 7)
Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva 

výkonom verejnoprospešných prác,38) orgán 

Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá 

rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak 

páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné 

práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského 

preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 

3 až 5 sa použijú primerane. 

38) § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.





§ 72 ods. 1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o 

evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla 

vydaný v cudzine, ak



§ 72 ods. 1 písm. a)

je vozidlo nespôsobilé alebo technicky 

nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak 

vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z 

cestnej premávky,39)

39) § 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 72 ods. 1 písm. b)

vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v 

ustanovenej lehote podrobené technickej 

kontrole alebo emisnej kontrole, 



§ 72 ods. 1 písm.  b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v 

ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo 

emisnej kontrole,



§ 72 ods. 1 písm. c)

údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,



§ 72 ods. 1 písm. d)

je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili 

zmeny alebo že je neplatné,



§ 72 ods. 1 písm. e)

pominul účel, na ktorý bolo vydané,



§ 72 ods. 1 písm.  f) - je na vozidle nečitateľná alebo 

poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto 

tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,



§ 72 ods. 1 písm. g)

vodič nepredloží potvrdenie o poistení 

zodpovednosti,



§ 72 ods. 1 písm.  h) - vozidlo presahuje najväčšie 

prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne 

užívanie ciest,



§ 72 ods. 1 písm.  i) - vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú 

celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť 

pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne 

užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy 

nákladu podľa § 51,



§ 72 ods. 1 písm. j)

vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného 

predpisu 37a) o organizácii pracovného času v 

doprave,“.

37a) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a 

doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.“.



§ 72 ods. 1 písm.  k) - vozidlo nemá zaplatenú úhradu za 

užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 

I. triedy.40)

40) § 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 25/2007 Z. z. o 

elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



§ 72 ods. 2)

Policajt je oprávnený za podmienok 

ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku 

s evidenčným číslom.



§ 72 ods. 3)
Policajt na mieste vydá o zadržaní 

osvedčenia o evidencii, evidenčného 

dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o 

zadržaní tabuľky s evidenčným číslom 

potvrdenie. V potvrdení môže policajt 

povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 

15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená 

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky.



§ 72 ods. 4)
Policajt je povinný bezodkladne odovzdať 
zadržané osvedčenie o evidencii, evidenčný 
doklad od vozidla vydaný v cudzine a 
zadržanú tabuľku s evidenčným číslom 
orgánu Policajného zboru. Ak ide o 
evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o 
tabuľku s evidenčným číslom vydanú v 
cudzine, orgán Policajného zboru ich po 
uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle 
orgánu, ktorý vozidlo eviduje.



§ 72 ods. 5)
Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii 
pominú, orgán Policajného zboru ho na základe 
žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s 
tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; 
to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7 - Ak dôvody 

zadržania osvedčenia o evidencii podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú 
ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi obvodnému úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“). 

Orgán Policajného zboru na základe žiadosti 
prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad 
vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, 
ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.



§ 72 ods. 6) - Tabuľku s evidenčným číslom z 

motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič 

neurobil na jeho výzvu sám.



§ 72 ods. 7)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii 

podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú 

ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa 

postúpi obvodnému úradu pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len 

„obvodný úrad dopravy“).



§ 72 ods. 8)

Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II 
alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú 
podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo 
zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie 
o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s 
evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie 
pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 
7. Žiadateľ o vydanie nového osvedčenia o 
evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky 
s evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich 
zadržanie v cudzine, je povinný predložiť 
informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej 
osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.



§ 72 ods. 9)
Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II 
za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II 
podľa odseku 8 - Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo 

tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) 
alebo zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I 
alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie 
pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie 
nového osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s 
evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný 
predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej osvedčeným prekladom 

do štátneho jazyka. môže na základe žiadosti vlastníka 
vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán 
Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo 
orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá 
žiadosť o jeho vydanie.



§ 72 ods. 10)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri 
žiadosti o vydanie nového osvedčenia o 
evidencii podľa odseku 9 - Nové osvedčenie o evidencii 

časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa 
odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla 
vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán 
Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie. 

odovzdať potvrdenie podľa odseku 3 - Policajt 

na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu 
od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným 
číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s 
vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená 

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky..



§ 72 ods. 11)
Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 
písm. a) - je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú 
premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej 

premávky,39), c) - údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať, d) - je 
podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je 

neplatné, e) - pominul účel, na ktorý bolo vydané, a g) až k) 
zadržať technické osvedčenie vozidla; 41)

ustanovenie odseku 3 - Policajt na mieste vydá o zadržaní 
osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a 
o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt 
povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude 

ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. platí 
obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické 
osvedčenie vozidla obvodnému úradu dopravy.

41) § 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z.



§ 72 ods. 12) - Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný 

doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je 

oprávnený zadržať aj vojenský policajt  za podmienok uvedených v 

odseku 1 písm. a) až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže 

objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 

sa vzťahujú aj na vojenského policajta. 



§ 72 ods. 13) - Technické osvedčenie vozidla je oprávnený 

zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), 

c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže 

objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí 

obdobne. Vojenský policajt odovzdá zadržané technické 

osvedčenie vozidla obvodnému úradu dopravy.


