


§ 32 ods.1)

Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 

ods. 3 - Ustanovenie odseku 2 vlečenie vozidla neplatí, ak je motorové vozidlo 

vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho 

podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť vlečené motorové vozidlo 

vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo.

počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo 

im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre 

nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené 

svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej 

viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto 

stretávacích svetlometov rozsvietené denné 

prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené. 



§ 32 ods. 1)  - Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 

ods. 3 - Ustanovenie odseku 2 vlečenie vozidla neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou 

osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť 

vlečené motorové vozidlo vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo.

počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň 

postavené osvetlenie. 



§ 32 ods. 1)  - Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 

ods. 3 - Ustanovenie odseku 2 vlečenie vozidla neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou 

osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť 

vlečené motorové vozidlo vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo.

počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň 

postavené osvetlenie. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na 

vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné 

prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené. 



§ 32 ods. 1)  - Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 3 -
Ustanovenie odseku 2 vlečenie vozidla neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, 

najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť vlečené motorové 

vozidlo vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo. počas jazdy 

rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za 

nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích 

svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo 

vybavené. 



§ 32 ods.2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je 

vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by 

mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič 

vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej 

premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného 

dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. Pri 

zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič 

nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi 

mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.



§ 32 ods. 2) - Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je 

vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť 

oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred 

ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo 

vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. 



§ 32 ods.3)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do 
hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia 
alebo za dažďa.



§ 32 ods. 4) - Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo 

obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené 

stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo 

predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené.



§ 32 ods. 5) - Činná plocha svetlometov a svietidiel 

nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená 

s výnimkou svetlometov a svietidiel, ktoré nie sú 

predpísané. 





Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti 

v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej 

premávky, alebo na ceste mimo obce musí 

mať aspoň na strane privrátenej k stredu 

cesty rozsvietené parkovacie alebo obrysové 

svietidlá, prípadne musí byť osvetlené na 

strane privrátenej k stredu cesty aspoň 

jedným svietidlom viditeľným spredu 

i zozadu, pričom toto svietidlo nesmie byť 

umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného 

obrysu vozidla; to neplatí na  parkovisku.



Vozidlo stojace na mieste, kde tvorí prekážku cestnej 

premávky





§ 34 ods.1) - Pri vlečení motorového vozidla sa smie 

jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1 .



§ 34 ods. 2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak 

má účinné riadenie a brzdy; povinnosti pod-

ľa § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na vodiča vle-

čeného motorového vozidla. Vodiči vlečené-

ho a vlečného motorového vozidla sú povinní 

vopred sa dohodnúť na spôsobe dorozumie-

vania počas jazdy. Vlečné motorové vozidlo 

môže byť osobami obsadené.



Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú 

povinní vopred sa dohodnúť na spôsobe 

dorozumievania počas jazdy



§ 34 ods.3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové 

vozidlo vlečené pomocou osobitného zaria-

denia, najmä pomocou vyslobodzovacieho 

podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí 

byť vlečené motorové vozidlo vybavené vzadu 

prenosným osvetlením vozidla s napojením na 

vlečné vozidlo.



§ 34 ods.3) - Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové 

vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou

vyslobodzovacieho podvozka

Ilustračná snímka



§ 34 ods.4)

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche 
nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť 
na vlečenom motorovom vozidle za zníženej 
viditeľnosti rozsvietené svietidlá na strane 
k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujú-
cim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným 
svetlom. Tieto svietidlá musia byť dobre 
viditeľné a nesmú byť umiestnené ďalej ako 
400 mm od bočného obrysu motorového 
vozidla.



Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche 

nedovoľujúcej použitie osvetlenia



§ 34 ods.5)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo 

vlečenie motorového vozidla s prívesom je 

zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo 

s návesom. Za motorovým vozidlom s prívesom sa 

nesmie vliecť iné motorové vozidlo. Motorové 

vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia 

a autobus sa smú vliecť len bez prepravovaných 

osôb; nákladný automobil sa smie vliecť len bez 

osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. 

Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie vliecť 

ani použiť ako vlečné vozidlo.



Vlečenie motorových vozidiel



§ 34 ods. 6)
Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení mo-
torových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis ktorý vydá Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky( ďalej len „ministerstvo 
vnútra“).





§ 1
Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice moto-

rového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola 

väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť 

medzi vozidlami menšia ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie 

byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to 

tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 

7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi 

najmenej 20 cm x 20 cm.



Ilustračná snímka

§ 1 - Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice 

motorového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami 

nebola väčšia ako 6 m ak sa použije tyč nesmie byť menšia ako 

1 m.





§ 35 ods. 1)

Diaľnicu môžu používať len vodiči motoro-

vých vozidiel; iným účastníkom cestnej pre-

mávky je používanie diaľnice zakázané. Na 

diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť 

rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľ-

nice prechádzajúcom cez obec smie vodič 

motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najme-

nej 65 km.h-1.



§ 35 ods.  1) Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť 

rýchlosťou najmenej 80 km.h-1



§ 35 ods. 2)

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu 

vchádzať a z diaľnice vychádzať len na 

miestach na to určených. Pred vjazdom do 

priebežných jazdných pruhov na diaľnici je 

vodič povinný použiť pripájací jazdný pruh. 

Tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič 

je povinný dať prednosť v jazde vozidlám 

idúcim v priebežných jazdných pruhoch.



§ 35 ods.  2) - Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu 

vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to 

určených.



§ 35 ods.  2) - Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu 

vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to 

určených.



§ 35 ods. 3)

Vodič motorového vozidla kategórie N 20), 

ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť 

presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej 

súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť 

presahuje 7 500 kg nesmie pri jazde po 

diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

20) Príloha č.1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z.z.



§ 35 ods.  3) - vodič jazdnej súpravy ktorej najväčšia prípustná 

hmotnosť presahuje 7 500 kg nesmie pri jazde po diaľnici 

predchádzať iné motorové vozidlo.



§ 35 ods. 4)
Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vo-
diča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, 
vychádzajúceho z diaľnice, pri súbežnej jazde 
a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bez-
pečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy 
podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na vodiča motoro-
vého vozidla použitého pri vykonávaní činností spo-
jených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním 
vozidiel a činností spojených so záchranou života, 
zdravia a majetku a na vodičov kolóny vozidiel ozbro-
jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a oz-
brojených zborov.

§35 ods1.ppt
§35 ods1.ppt


§ 35 ods.  4) Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 - Diaľnicu môžu používať 

len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice 

zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. 

V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou 

najmenej 65 km.h-1. sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla 

vchádzajúceho na diaľnicu



§ 35 ods.  4) - Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 ( Diaľnicu môžu používať len vodiči 

motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na 

diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice 

prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1)

sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozidla použitého pri vykonávaní 

činností spojených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel 

a činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku a na vodičov 

kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov 

a ozbrojených zborov.



§ 35 ods. 5)

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný 

za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať 

bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je 

minimálne taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde 

za dve sekundy; ak ide o motorové vozidlo 

kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú 

prejde za tri sekundy.





§ 36 ods.1)



§ 36 ods.1 písm. a)

zastavenie a státie na inom mieste než na 

mieste označenom ako parkovisko s výnim-

kou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť 

na krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, 

pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť 

ako prekážku cestnej premávky,



§ 36 ods.1 písm. a) zastavenie a státie na inom mieste než na 

mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového 

státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, 

na vozovke, pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť ako 

prekážku cestnej premávky,



§ 36 ods. 1 písm. b)
otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás 

vrátane miest, kde je pás prerušený.



§ 36 ods. 2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na 

vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno 

dosiahnuť na rovine rýchlosť podľa § 35 ods. 1 -
Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom 

cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič 

motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice 

prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou 

najmenej 65 km.h-1. musí diaľnicu opustiť na najbližšom 

výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom z diaľnice 

nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť. 



§ 36 ods.  2) - Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí 

na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno 

dosiahnuť na rovine rýchlosť podľa § 35 ods. 1 musí diaľnicu 

opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom 

z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť.



§ 36 ods. 3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len 

vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstráne-

nie z diaľnice. Vozidlo sa smie vliecť len 

k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu, kde 

musí diaľnicu opustiť.



§ 36 ods.  4) - Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné 

motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou 

rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.





§ 37 ods. 1) – Rýchlostnú cestu môžu používať len vodiči vozidiel 

s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h. Ustanovenia o 

premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste.



§ 37 ods.  2)  - Ak nie je v § 35 - osobitosti premávky na diaľnici a 

rýchlostnej ceste a § 36 – vodičovi je na diaľnici zakázané 

ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a na rýchlostnej 

ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.





§ 38 ods. 1)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, 
ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla 
kategórie M1 a N1

20a) môže také vozidlo použiť 
v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých 
nápravách  vybavené zimnými pneumatikami 
s označením horským symbolom (od 1.1.2018)alebo 
„M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ (do 30.9.2024); 
motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia 
byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej 
z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. 
marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety 
pred bodkočiarkou.

20a) Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.



§ 38 ods. 1)
20a) Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.



Súvislá snehová vrstva na vozovke s detailom  

označenia zimných pneumatík



§ 38 ods. 2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí



§ 38 ods.2 písm. a)
pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná 

náhradná pneumatika alebo pneumatika pre núdzový 

dojazd,



§ 38 ods.2 písm. b)

pre terénne motorové vozidlo, 21)

1) Príloha č. 1 časť B bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z.

Ilustračná snímka



§ 38 ods.2 písm. c)

pre motorové vozidlo používané v obci 

v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy 

o výkone vo verejnom záujme podľa 

osobitného predpisu. 22)

22) § 15 zákona č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 38 ods.2 písm. c) pre motorové vozidlo používané v obci 

v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo 

verejnom záujme podľa osobitného predpisu. 22)



§ 38 ods. (3)
Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť 

splnenie podmienky podľa odseku 1 - Ak sa na vozovke 

nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového 

vozidla kategórie M1 a N1
19) môže také vozidlo použiť v cestnej premáv-

ke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách  vybavené zimnými 

pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové 

vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneu-

matikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 

31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiar-

kou., ak vzhľadom na ročné obdobie možno pred-

pokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým 

vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachá-

dzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.



§ 38 ods.  (3)

Vodič vozidla je pred jazdou povinný 

odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu                   

a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli 

uvoľniť





§ 39 ods. 1)

Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. 
triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
prevyšujúcou  3 500 kg s prípojným vozidlom, 



§ 39 ods.1 písm. a) - v prvý deň pracovného pokoja 23) a v sobotu, 

ak táto následuje po pracovnom dni v období od 1.júla do 31. 

augusta v čase v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
23) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 201/1996.



§ 39 ods.1 písm.b)

v nedeľu a v posledný pracovný deň 

pracovného pokoja, v čase od 00.00 do 22.00 

hodín,



§ 39 ods. 2)

Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, kto-

rý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy 

podľa odseku 1 - Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. 

triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou  3 500 kg s prípojným vozid-

lom, platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 

hodín.



Zákazy jazdy



§ 39 ods. (3)

Zákaz jazdy podľa odseku 1 a 2 neplatí pre



§ 39 ods.3 písm. a)

autobusy, obytné automobily, vozidlá 

ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 

zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej 

polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského 

spravodajstva a Slovenskej informačnej 

služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbro-

jených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, 

ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slo-

venskej informačnej služby,



§ 39 ods.3 písm. b)

vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho 

materiálu, liečiv a biologického materiálu do 

zdravotníckeho zariadenia alebo na 

zabezpečenie prevádzky zdravotníckych 

prístrojov v zdravotníckych zariadeniach, 



§ 39 ods.3 písm. b) - vozidlá použité na prepravu zdravotnícke-

ho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho 

zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych 

prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,



§ 39 ods.3 písm. c)
vozidlá použité v kombinovanej doprave, na naklád-

ku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lie-

tadiel,



§ 39 ods.3 písm. d)
vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc 

pohonnými látkami,



§ 39 ods.3 písm. e)
vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)

4) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.



§ 39 ods.3 písm. f)
vozidlá použité na zabezpečovanie športových 

a kultúrnych podujatí,



§ 39 ods.3 písm. g)

vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,



§ 39 ods.3 písm. h)

vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich 

následkov, ako aj pri živelných pohromách, 



§ 39 ods.3 písm. i)
vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údrž-

bou, opravami a výstavbou ciest,



§ 39 ods.3 písm. i)

vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku 

sezónnu prepravu,



§ 39 ods.3 písm. j)

vozidlá použité na prepravu potravín alebo na 

prepravu živých zvierat.



§ 39 ods.3 písm. k)

prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel 

podľa písmen b) až k).



§ 39 ods. 4)

Vodič je povinný na vý-

zvu policajta hodnover-

ným spôsobom preu-

kázať použitie vozidla 

na účely uvedené v od-

seku 3.



§ 39 ods.3 písm. k)

Na cestách III. Triedy je zakázaná jazda 

nákladným motorovým vozidlám s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 

presahujúcou 12 000 kg 



§ 39 ods. 5)
Používanie zvláštnych motorových vozidiel na ces-

tách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych ko-

munikácií  a účelových komunikácií zakázané; to 

neplatí 





§ 39 ods.5 písm. a)

pre traktory a pracovné stroje samohybné 
povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, 
ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, 
že cesty I. triedy nemôžu používať

1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 
hodín a

2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 
16.00 do 20.00 hodín,



§ 39 ods.5 písm. a) - pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne 

opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a 

II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať

1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a

2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,



§ 39 ods.5 písm. b)

pre zvláštne motorové vozidlá  ozbrojených 
síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, 
ozbrojených zborov, Vojenskej polície, 
Vojenského spravodajstva a Slovenskej 
informačnej služby a zvláštne motorové 
vozidlá použité na odstraňovanie havárií 
a ich následkov, pri živelných pohromách, 
pri výkone činnosti spojenej s údržbou, 
opravami a výstavbou ciest,



Činnosť spojená s údržbou cesty



§ 39 ods.5 písm. c)

ak je používanie zvláštnych motorových 

vozidiel dovolené na základe povolenia na 

zvláštne užívanie ciest.25)

25) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.



§ 39 ods. 6)

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým 
vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou 
väčšou ako 600 mm. Na ceste II. triedy je takýmto 
vozidlám zakázaná jazda

a) v čase 

od 06.00 do 09.00 hodín,

od 15.00 do 20.00 hodín 

a od 23.00 do 04.00 hodín,

b) v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel 
podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký 
s časmi podľa písmena a).



Záprah


