






§ 3 ods. 1)

Účastník cestnej premávky je povinný 

dodržiavať pravidlá cestnej premávky 

ustanovené v tomto zákone.



§ 3 ods.2)



§ 3 ods 2. písm.a)

správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, 

aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť 

cestnej premávky, pritom je povinný prispô-

sobiť svoje správanie najmä stavebnému, 

dopravno-technickému stavu cesty, situácii 

v cestnej premávke, poveternostným pod-

mienkam a svojim schopnostiam,



§ 3 ods 2. písm. a) - správať sa disciplinovane a ohľaduplne 

tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky, 



§ 3 ods 2. písm. a) - správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, 

aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, 

pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, 

dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, 

poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,



§ 3 ods 2. písm. a) - správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, 

aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, 

pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, 

dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke,

poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,



§ 3 ods 2. písm. a) - správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, 

aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, 

pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä 

stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii 

v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim 

schopnostiam,



§ 3 ods 2. písm. b) - poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej 

značky alebo dopravného zariadenia,



§ 3 ods. 2  písm.  c) - poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz 

policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad 

bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon 

jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje 

tento zákon alebo 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.



§ 3 ods. 2  písm. c) strpieť výkon jeho oprávnení



§ 3 ods.3)

Používanie technických prostriedkov a zaria-

dení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie 

alebo ovplyvňovanie funkcií technických pro-

striedkov používaných pri plnení úloh na 

úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky alebo ich 

umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý 

umožňuje ich použitie, je zakázané.



„Technický prostriedok“





§ 4 ods. 1)



§ 4 ods. 1 písm. a) - použiť na jazdu len 

vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej 

premávke, 6)

6) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov -

§ 2 písm. a) cestným vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové 

vozidlo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných 

komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru,



§ 4 ods 1. písm.b)

mať pri sebe doklady predpísané týmto 

zákonom alebo osobitným predpisom7) .

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 

Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 7, § 52 ods. 7, § 70 ods. 3 

zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 

280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku 

niektorých vodičov.



§ 4 ods 1. písm. b) - mať pri sebe doklady predpísané týmto 

zákonom alebo osobitným predpisom7) .



§ 4 ods 1. písm. c) - venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať 

situáciu v cestnej premávke,



§ 4 ods 1. písm. d) - brať ohľad na vozidlo označené osobitným 

označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly, 8)

8) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o 

autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



§ 4 ods 1. písm.e)

dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a 

chodcom, najmä deťom, osobám so zdravot-

ným postihnutím, osobitne voči osobám, kto-

ré používajú bielu palicu, a starým osobám,



§ 4 ods 1. písm. e) - dbať na zvýšenú opatrnosť voči

cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným 

postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu 

palicu, a starým osobám,



§ 4 ods 1. písm. e) - dbať na zvýšenú opatrnosť voči 

cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným 

postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu 

palicu, a starým osobám,



§ 4 ods 1. písm. e) - dbať na zvýšenú opatrnosť voči 

cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným 

postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu 

palicu, a starým osobám,



§ 4 ods 1. písm. f) - dať prednosť chodcovi, ktorý 

vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre 

chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre 

vodiča električky.



§ 4 ods 1. písm. g)
pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak 

to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, 

a na ten účel ich náležite poučiť,



§ 4 ods 1. písm. h)

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci 
proti odcudzeniu prostriedkami mon-
tovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa 
vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu,



§ 4 ods 1. písm.  i)  - zabezpečiť pred jazdou a počas 

jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali 

predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od 

bezpečného vedenia vozidla.



§ 4 ods.2)



§ 4 ods 2. písm.  a)

viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského 
oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania 
vodičského preukazu; to neplatí, ak sa učí viesť motorové 
vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia 
motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 
4 (Policajt namieste 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, ak bol zadržaný 
podľa odseku 1 písm. c) a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť 

cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.) a § 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.)



§ 4 ods 2. písm.  a) - viesť motorové vozidlo bez príslušného 

vodičského oprávnenia



§ 4 ods 2. písm. b)

požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú 
návykovú látku, 9)

9) § 130 ods. 5 Trestného zákona.



§ 4 ods. 2 písm. c)
viesť vozidlo v takom čase po požití 
alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa 
alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu 
nachádzať v jeho organizme,



§ 4 ods. 2 písm. c)
toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným 

motorčekom a vodiča samo vyvažovacieho vozidla 
jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v 
jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24mg etanolu/L 
vydychovaného vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou 
prístrojom alebo 0,5 g etanolu/kg hmotnosti vyšetrovanej 
osoby



§ 4 ods. 2 písm. d) - viesť vozidlo po požití lieku v čase, 
keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,



§ 4 ods. 2 písm. e) - viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť 
vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou 
alebo únavou,



§ 4 ods. 2 písm. f)

odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá 

nespĺňa podmienky na vedenie vozidla 

ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá 

je pod vplyvom alkoholu alebo inej návy-

kovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť 

viesť vozidlo je inak znížená,



§ 4 ods. 2 písm. g) - ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, 

na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, 

pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,



§ 4 ods. 2 písm. h) - ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez 

priechod pre cyklistov,



§ 4 ods. 2 písm. i) -poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú 

a cestnú zeleň,



§ 4 ods. 2 písm. j) - prekážať v jazde rýchlejšie idúcim 

vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,



§ 4 ods. 2 písm. k)
znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak 

to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,



§ 4 ods. 2 písm. l)
počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným 

spôsobom obsluhovať alebo iné telekomunikačné, 

audiovizuálne zariadenie okrem s použitia systému 

„voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú 

činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí 

pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej 

republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených 

bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, 

Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského 

a záchranného zboru, ostatných hasičských 

jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej 

zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, 

Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej 

služby pri plnení svojich úloh,



§ 4 ods. 2 písm. l) - počas vedenia vozidla používať 

telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím 

systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú 

činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla;



§ 4 ods. 2 písm. m)

používať hanlivé gestá voči ostatným 

účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať 

z vozidla predmety a obťažovať ostatných 

účastníkov cestnej premávky ani iné osoby 

najmä nadmerným hlukom, prachom, 

znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním 

kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním 

motora stojaceho vozidla v chode,



§ 4 ods. 2 písm. m) - používať hanlivé gestá voči ostatným 

účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a 

obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby 

najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, 

rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním 

motora stojaceho vozidla v chode,



§ 4 ods. 2 písm. n)

použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím 

farebným vyhotovením a označením sa dá 

zameniť s vozidlom Policajného zboru, 

Vojenskej polície, Železničnej polície, 

obecnej polície, Hasičského a záchranného 

zboru alebo ostatných hasičských 

jednotiek.



§ 4 ods. 2 písm. n) - Vozidlo, ktoré svojím farebným 

vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom 

Policajného zboru



§ 4 ods. 2 písm. o) - zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov 

alebo na priechode pre cyklistov,  ak to nevyžaduje bezpečnosť 

cestnej premávky.



§ 4 ods.(3)

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na 

cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo 

v súlade s osobitnými predpismi 10) použije 

10) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.



§ 4 ods. 3 písm. a)

v súvislosti s organizovaným športovým, spo-

ločenským alebo iným verejným podujatím, 



§ 4 ods. 3 písm. b)

na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, 

stavebné alebo priemyselné práce, 



§ 4 ods. 3 písm. c)
v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva 

a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,



§ 4 ods. 3 písm. d)

na záchranné práce, 



§ 4 ods. 3 písm. e)

na práce vo verejnom záujme, 



§ 4 ods. 3 písm. f)

na plnenie úloh spojených s ochranou 

životného prostredia, železničnej dopravy, 

verejného poriadku, bezpečnosťou štátu 

a obranou štátu,



§ 4 ods. 3 písm. g) - na prepravu do obytného alebo 
rekreačného zariadenia,



§ 4 ods. 3 písm. h)

v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo 

prieskumnou činnosťou alebo



§ 4 ods. 3 písm. i)

v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, 

so súhlasom jeho vlastníka alebo inej 

oprávnenej osoby. 



§ 4 ods.4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví 

vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo 

pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil 

prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, 

vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým 

smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť 

jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre 

vodiča električky.



§ 4 ods. 4) - Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak 

zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov



§ 4 ods.5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, ná-

klad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú 

ustanovené podmienky, je povinný chybu 

odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, 

smie v jazde pokračovať primeranou rých-

losťou len do najbližšieho miesta, kde mož-

no chybu odstrániť; pritom musí urobiť také 

opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto mie-

sto neohrozila bezpečnosť a plynulosť cest-

nej premávky a aby sa nepoškodila cesta.



§ 4 ods. 5) - Náklad alebo upevnenie nákladu 

nespĺňajú ustanovené podmienky





§ 5 ods.1)
Vodič motorového vozidla kategórie Ps 11) s najväčšou kon-
štrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič moto-
rového vozidla kategórie L 12) je počas jazdy povinný vhod-
ným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo och-
ranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v 
hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy 
oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva 
znamenie podľa tohto zákona. Vodič motorového vozidla 
kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšu-
júcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho 
spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave 
riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov; 
to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou ka-
bínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vy-
bavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca. 
11) Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) k zákonu č. 725/2004 Z. z. 

12)  Príloha č. 1 časť B bod 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.



§ 5 ods. 1) Počas jazdy je povinný vhodným 

spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo 

ochranným štítom



§ 5 ods.2)

Vodič motorového vozidla kategórie Ps 

s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 

prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového 

vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, 

piť ani  fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj 

na spolujazdca na motorovom vozidle 

kategórie L1e, L3e a L4e 
13). 

13) Príloha č. 1 časť B bod 1 písm. a) a b) k zákonu č. 725/2004 Z. z.



§ 5 ods. 2) - Vodič motorového vozidla kategórie L 

nesmie jesť, piť ani fajčiť.



§ 5 ods.3)
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybave-

né bezpečnostným odevom,14) je povinný mať 

bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na 

vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, naj-

mä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo 

v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno po-

užiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný 

s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými 

silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi. 15)

14) § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005 Z. z., § 1 ods. 13 

vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15)  Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.



§ 5 ods. 3) - Vodič motorového vozidla, ktoré je 

povinne vybavené bezpečnostným odevom,  je 

povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa 

zdržiava na vozovke



§ 5 ods.4)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prí-

pustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 

3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo 

zvláštneho motorového vozidla sú povinní 

jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rých-

lostným stupňom; vodič iného motorového 

vozidla je povinný jazdiť zo svahu so zara-

deným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje 

bezpečnosť jazdy.



§ 5 ods. 4) - Vodič motorového vozidla s celkovou 

hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy 

alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo 

svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom



§ 5 ods.5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prí-

pustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 

3 500 kg je pri jazde do svahu povinný umož-

niť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za 

ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj 

odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku 

a to až do prejazdu týchto vozidiel.



§ 5 ods. 5) Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou 

prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný umožniť 

prejazd rýchlejších; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj 

odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku





§ 6 ods.1)

Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vede-
nie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky 
na jeho vedenie ustanovené týmto zákonom 
alebo osobitným predpisom,17) nemá pri sebe 
platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, 
je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej 
látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je 
inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť 
nepozná.

16)  § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. 

17)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.



§ 6 ods. 1) - Prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť 

vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na 

jeho vedenie ustanovené týmto zákonom



§ 6 ods.2)



§ 6 ods. 2 písm. a) - prikázať ani dovoliť, aby sa na 

jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho 

upevnenia nespĺňa  ustanovené podmienky,



§ 6 ods. 2 písm. b) - prikázať ani dovoliť, aby sa na 

jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto 

vozidlo obmedzenú alebo zakázanú jazdu,



§ 6 ods. 2 písm. c)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu po-
užilo vozidlo vybavené technickými pro-
striedkami a zariadeniami, ktorých činnosť 
umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie 
funkcií technických prostriedkov po-
užívaných pri plnení úloh na úseku výkonu 
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou 
cestnej premávky.



§ 6 ods. 2 písm. c) - prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo 

vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, 

ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií 

technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku 

výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky.



§ 6 ods.3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabez-

pečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet 

spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je 

mu vopred známe, že to bude vyžadovať 

bezpečnosť cestnej premávky.



§ 6 ods. 3) - Potrebný počet spôsobilých a náležite poučených 

osôb



§ 6 ods.4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabez-
pečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označe-
nie vozidla nedalo zameniť s farebným vyho-
tovením a označením vozidiel Policajného 
zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, 
obecnej polície, Hasičského a záchranného 
zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.



§ 6 ods. 4) - Prevádzkovateľ vozidla je povinný 

zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie 

vozidla nedalo zameniť. 



§ 6 ods.5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti 

s konaním o priestupku proti bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky orgánu oprávne-

nému objasňovať alebo prejednať priestupok 

oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril 

vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko 

a adresa pobytu.



§ 6 ods. 5) - Prevádzkovateľ je povinný oznámiť osobné údaje 

osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, 

priezvisko a adresa pobytu.



§ 6 ods.6)

Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rám-

ci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je 

povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi 

evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase 

vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového 

vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je 

prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť 

na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpeč-

nosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na 

prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy 

na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu 

a obrany štátu.



§ 6 ods. 6) - Evidencia o prevádzke motorového vozidla a jeho 

vodičovi





Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby 

pri prevádzkovaní motorového vozidla boli 

dodržiavané pravidlá cestnej premávky 

podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú



a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz 

predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia,



b) rýchlosť jazdy podľa § 16,



c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej 

značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so 

znamením „Stoj!“,



d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 

4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z 

dopravnej značky alebo dopravného 

zariadenia,



e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo 

zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z 

dopravnej značky alebo dopravného 

zariadenia,



f) prejazd cez železničné priecestie v čase, 

keď je to zakázané podľa § 27 až 29,



g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 

vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť 

jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú 

hmotnosť prípojného vozidla alebo 

najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu 

na nápravu vozidla podľa § 51,



h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný 

smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia.





§ 7 - Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie 

motorového vozidla a pri vykonávaní skúšky z odbornej 

spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, preskúšania

odbornej spôsobilosti má povinnosti vodiča motorového vozidla.





§ 8 ods.1)

Osoba sediaca na sedadle povinne 

vybavenom bezpečnostným pásom alebo 

iným zadržiavacím zariadením 18) je 

povinná toto zariadenie použiť; to neplatí 

pre 

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní 

bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých 

kategórií.



§ 8 ods. 1 písm. a)

vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbroje-
ných bezpečnostných zborov, ozbrojených 
zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, 
Hasičského a záchranného zboru, ostat-
ných hasičských jednotiek, Horskej zá-
chrannej služby, záchrannej zdravotnej 
služby, banskej záchrannej služby, Vojen-
ského spravodajstva, Slovenskej informač-
nej služby a prepravované osoby, ak si to 
vyžaduje plnenie ich úloh,



§ 8 ods. 1 písm. a) - vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených 

bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, 

obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných 

hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej 

zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského 

spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované 

osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,



§ 8 ods. 1 písm. b) - inštruktora autoškoly, ktorý 

vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo 

skúšku z odbornej spôsobilosti,



§ 8 ods. 1 písm. c)

osobu s telesnou výškou 
menšou ako 150 cm s vý-
nimkou osoby, ktorá je 
povinná používať za-
držiavacie zariadenie po-
dľa podmienok ustano-
vených v osobitnom 
predpise,18)

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní 
bezpečnostných pásov a detských 
zadržiavacích zariadení vo vozidlách 
určitých kategórií.



§ 8 ods. 1 písm. d)

vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave 

osôb v obci,



§ 8 ods. 1 písm. e)

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo 

zdravotných dôvodov; takáto osoba sa 

musí preukázať osvedčením o oslobodení 

od použitia bezpečnostných systémov 

vozidla. 19)

19) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.



§ 8 ods. 1 písm. e) - Lekárske osvedčenie



§ 8 ods.2)

Výnimka podľa odseku

• 1 písm. c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, 

ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok 
ustanovených v osobitnom predpise,18

• 1 písm. d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na 
mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu 
vozidla airbagom.



Výnimka podľa odseku 1 písm. c a d sa nevzťahuje na osobu, 

ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred 

účinkami nárazu vozidla airbagom.


