




§ 52 ods.  (1)

Chodec je povinný používať predovšetkým 

chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. 

Tam, kde chodník nie je alebo kde je 

neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, 

kde nie je krajnica alebo kde je krajnica 

neschodná, chodí sa čo najbližšie pri 

ľavom okraji vozovky. To platí aj pre 

chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by 

mohol ohroziť premávku na chodníku 

alebo na krajnici.



§ 52 ods.  (1) - Chodec je povinný používať predovšetkým 

chodník.



§ 52 ods.  (1) - Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, 

chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je 

krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji 

vozovky.



§ 52 ods. 2)
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to 

neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho 

vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným 

zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s 

najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na 

okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka 

chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením 

spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo 

regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno 

vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo 

státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník 

pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením 

spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo 

regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie 

bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 

m.



§ 52 ods. 2) - Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú 

chodník používať;



§ 52 ods.  2) - ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom 

ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.



§ 52 ods.  2) - to neplatí ak dopravnou značkou alebo 

dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide 

o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná 

šírka chodníka najmenej 1,5 m.



§ 52 ods. 3)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky 

najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej 

viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia 

alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre 

osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji 

vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom 

športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len 

v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce 

musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji 

vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky 

alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.



§ 52 ods.  3) - Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji 

vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej 

viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo 

neobmedzia cestnú premávku



§ 52 ods.  3) - to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po 

krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo 

na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať 

len v rade za sebou.



§ 52 ods.  3) - Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať 

chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 

viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev.



§ 52 ods. 4)

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá 

sa pohybuje pomocou ručného alebo 

motorového vozíka určeného pre ňu, smie 

používať ktorúkoľvek krajnicu alebo 

ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije 

chodník, nesmie prekročiť rýchlosť 

chôdze.



§ 52 ods.  3) - ak použije chodník, nesmie prekročiť 

rýchlosť chôdze.



§ 52 ods. 5)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, 
korčuliach alebo na obdobnom športovom 
vybavení smie používať pravú stranu chodníka, 
pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné 
osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí 
bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len 
ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí 
použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.



§ 52 ods.  6) - Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, 

korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná 

sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo 

obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky



§ 52 ods. 6)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, 
korčuliach alebo na obdobnom športovom 
vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej 
premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať 
iných účastníkov cestnej premávky. Ak je 
dopravnou značkou určená cestička pre osoby 
pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby 
sú povinné takúto cestičku použiť.





§ 53 ods. 1)

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný 

prednostne použiť  priechod pre chodcov, 

nadchod alebo podchod. Na priechode pre 

chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie 

vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo 

s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec 

nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu 

bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. 

Chodec je povinný umožniť električke plynulý 

prejazd.



§ 53 ods.  1) - Pri prechádzaní 

cez cestu je chodec povinný 

prednostne použiť  priechod 

pre chodcov, nadchod alebo 

podchod. Na priechode pre 

chodcov sa chodí vpravo.



§ 53 ods.  1) - Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak 

prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec 

nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania 

uvoľniť priestor na prejazd.



§ 53 ods. 2)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre 
chodcov, musia brať ohľad na vodičov 
prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že 
neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To 
platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez 
ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie 
vstupovať na vozovku, a to ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť 
prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku 
bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej 
premávky ako chodcom je používanie priechodu 
pre chodcov zakázané.



§ 53 ods.  2) - Iným účastníkom cestnej premávky ako 

chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.



§ 53 ods. 3)

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez 

vozovku prechádzať len kolmo na jej os. 

Chodci smú prechádzať cez vozovku 

mimo priechodu pre chodcov, len ak 

s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy 

prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich 

vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti 

jazdy.



§ 53 ods.  3) - Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo 

priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť 

a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich 

vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.



§ 53 ods.  4)

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí 

presvedčiť, či tak môže urobiť bez 

nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, 

nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani 

zastavovať. To platí na priechode pre 

chodcov i mimo neho. Chodec nesmie 

prekonávať zábradlie ani iné zábrany.



§ 53 ods.  4) - Pred vstupom na vozovku sa chodec musí 

presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo 

vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani 

zastavovať.



§ 53 ods.  4) - Pred vstupom na vozovku sa chodec musí 

presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len 

čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať 

ani zastavovať.



§ 53 ods.  4) - Chodec nesmie prekonávať zábradlie 

ani iné zábrany.





§ 54 ods. 1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä 

útvar ozbrojených síl, útvar školskej 

mládeže alebo pre sprievod, primerane 

platia práva a povinnosti vodičov podľa 

tohto zákona.



§ 54 ods. 1) - Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar 

ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, 

primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto 

zákona.



§ 54 ods. 1) - Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar 

ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, 

primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto zákona.



§ 54 ods. 2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť 

organizovaný útvar chodcov označený vpredu 

po oboch stranách neoslňujúcim bielym 

svetlom a vzadu takisto po oboch stranách 

červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov 

a chodci idúci v poslednom rade v smere 

chôdze musia mať mimo obce za zníženej 

viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný 

odev.



§ 54 ods. 2) - Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci 

v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za 

zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.



§ 54 ods. 3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 (Pre 

organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej 

mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov 

podľa tohto zákona. ) a 2 (Za zníženej viditeľnosti musí byť 

organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách 

neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným 

svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere 

chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný 

bezpečnostný odev.) zodpovedá vedúci útvaru, 

ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 

rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.



§ 54 ods. 3) - vedúci útvaru, ktorým 

môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, 

ktorá je na to dostatočne spôsobilá.



§ 54 ods. 4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac 

v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to 

vpravo; pritom nemusí byť označený 

podľa odseku 2. (Za zníženej viditeľnosti musí byť organizo-

vaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bie-

lym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci 

útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať 

mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.)



§ 54 ods. 4) - Organizovaný útvar chodcov idúci najviac 

v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo;



§ 54 ods. 5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré 

nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, 

platia ustanovenia o chodcoch.





§ 55 ods.1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke 
pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí 
vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo 
nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vo-
zovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobme-
dzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici 
vozovky.



§ 55 ods. 1) - Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre 

cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. 



§ 55 ods. 1) - Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je 

zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky.



§ 55 ods. 1) - Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, 

smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.



§ 55 ods.2)
Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri 

jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja 

cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú 

ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie 

jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť 

počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera 

a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla 

alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri 

jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. (ak nejde o 

bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále) Za 

zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po 

krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne 

umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev.



§ 55 ods. 2) - Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to 

neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja 

cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú 

ostatných účastníkov cestnej premávky. 



§ 55 ods. 2) - Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch (ak 

nejde o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále)



§ 55 ods. 2) Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista 

jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne 

umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev.



§ 55 ods.3)

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená 

jazda viacerým osobám. osoba staršia ako 

15 rokov smie viezť osobu mladšiu ako 10 

rokov to :



§ 55 ods.3)

A /ak je bicykel vybavený pomocným  

sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými 

opierkami na nohy

B/ v prívesnom vozíku určenom na prepravu 

detí

C/ na detskom bicykli pevne spojenom tyčou s 

vodiacim bicyklom



§ 55 ods. 3)  - Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na 

prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba 

staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov. Tiež v 

prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom 

bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom



§ 55 ods.3)



§ 55 ods.4)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste 

s výnimkou cestičky pre cyklistov,  poľnej 

cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na 

bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 

15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby 

na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za 

dodržiavanie povinností podľa tohto zákona 

touto osobou.



§ 55 ods. 3) - Osoba mladšia ako 10 rokov smie jazdiť na 

cestičke pre cyklistov,  poľnej ceste, lesnej ceste a obytnej 

zóne bez dohľadu osoby staršej ako 15 rokov ktorá, by na ňu 

riadne dozerala



§ 55 ods. 3) - Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť 

na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá 

je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá 

zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona 

touto osobou.



§ 55 ods.5)

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže 
cyklista idúci rovnakým smerom predchá-
dzať aj po pravej strane vozovky alebo 
krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú 
opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého 
vozidla dáva znamenie o zmene smeru 
jazdy doprava.



§ 55 ods. 6)

Ak je zriadená cestička pre chodcov 
a cyklistov označená príslušnou dopravnou 
značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. 
Ak cestička pre chodcov a cyklistov má 
oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú 
chodci a cyklisti povinní použiť len pruh 
pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, 
predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri 
vchádzaní na cestičku pre chodcov 
a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa 
nesmú vzájomne ohroziť.



§ 55 ods. 6) - Ak je zriadená 

cestička pre chodcov 

a cyklistov označená 

príslušnou dopravnou 

značkou, cyklista nesmie 

ohroziť chodca. 



§ 55 ods. 6) - Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené 

pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní 

použiť len pruh pre nich určený;



§ 55 ods. 7)

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj 

osoba pohybujúca sa na kolieskových 

korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom 

športovom vybavení, ak tým neobmedzí 

ani neohrozí cyklistov.



§ 55 ods. 7) - Cestičku pre 

cyklistov môže použiť aj 

osoba pohybujúca sa na 

kolieskových korčuliach, 

lyžiach alebo na obdobnom 

športovom vybavení, ak 

tým neobmedzí ani 

neohrozí cyklistov.



§ 55 ods. 8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa 

cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť 

bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechá-

dzať cez vozovku, len ak s ohľadom na 

vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 

vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru 

alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre 

cyklistov sa jazdí vpravo.



Priechod pre cyklistov



§ 55 ods. 9)

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli 

mimo obce chrániť si hlavu riadne 

upevnenou ochrannou prilbou. Ak je 

cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.



§ 55 ods. 9) - Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo 

obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.



§ 55 ods. 9) - Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.



JAZDA NA SAMOVYVAŽOVACOM 

VOZIDLE A KLOBEŽKE S POMOCNÝM 

MOTORČEKOM



§55a ods. 1-2

• Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s 

výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej, 

lesnej  cesty, obytnej zóny viesť len osoba 

staršia ako 15 rokov

• Smie jazdiť len po pravej strane chodníka, 

cestičky pre chodcov alebo priechodu pre 

chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí 

chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť 

chôdze



§55a ods. 3-6
• Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej 

strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky 

pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí 

a neobmedzí cyklistov.

• Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo 

za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný 

počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou 

prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie 

viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré 

by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných 

účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom 

samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým 

osobám. Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle 

platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.







§ 56 ods.1)

Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť 
osoba mladšia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa 
záprahového vozidla, je povinný ísť po pravej 
strane; pred opustením záprahového vozidla je 
povinný vozidlo zabrzdiť a na svahu podložiť 
kolesá.



Pohoničom záprahového vozidla nesmie 

byť osoba mladšia ako 15 rokov



Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po 

pravej strane



§ 56 ods.2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou 

šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť pri 

pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani 

neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici. Za 

zníženej viditeľnosti musí byť táto osoba alebo 

vozík označený na ľavej strane a pravej strane 

zapnutým neoslňujúcim bielym svetlom viditeľným 

ostatnými účastníkmi cestnej premávky.



Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík 

s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je 

povinná ísť pri pravom okraji vozovky





§ 57 ods.1)
Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a 

hnaných zvierat platia primerane práva a povinnosti 

vodiča podľa tohto zákona.



§ 57 ods.2)

Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej ciesty 

nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 

rokov. Jazdec je povinný ísť pri pravom okraji 

vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú 

chodci, jazdec smie ísť po pravej krajnici. Jazdci 

na zvieratách smú ísť len jednotlivo za sebou. 

Jazdec smie viesť len jedno zviera. Ak je 

dopravnou značkou určená cesta pre jazdcov 

pohybujúcich sa na zvierati, títo sú povinní 

prednostne použiť takúto cestu.



§ 57 ods.3)
Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré 
musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú 
viesť a hnať len tak, aby premávka na ceste nebola 
ohrozovaná a aby bola čo najmenej obmedzovaná. 
Hnané zvieratá sa pritom musia rozdeliť na vhodne 
dlhé skupiny a oddeliť od seba dostatočne veľkými 
medzerami. Hnané zvieratá nesmú sprevádzať 
osoby mladšie ako 15 rokov. Počet sprevádzajúcich 
osôb musí byť dostatočný na zabezpečenie usmer-
neného pohybu zvierat. Za zníženej viditeľnosti 
sprievodca musí mať na sebe viditeľne umiestnené 
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný 
odev.



Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť 

navzájom priviazané



§ 57 ods. 4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati 

musí mať na sebe viditeľne umiestnené 

reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev. Ak ide o útvar jazdcov, 

prvý jazdec musí byť označený aj 

neoslňujúcim bielym svetlom a posledný 

jazdec červeným svetlom. 



Útvar jazdcov, prvý jazdec musí byť označený aj 

neoslňujúcim bielym svetlom a posledný jazdec červeným 

svetlom. 



§ 57 ods.5)

Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie 
zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 6.



§ 57 ods. 6) - Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste 

zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo 

nimi poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie domáceho 

zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste. 





§ 58 ods.1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu 
spojenú s jej údržbou, opravou alebo 
výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na 
ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne 
označená. Takáto osoba nemusí dodržiavať 
tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, 
pri ktorých to povaha vykonávanej práce 
vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú 
opatrnosť.



§ 58 ods. 1) - Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú 

s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú 

činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne označená.



§ 58 ods.2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobec-

ne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 

vnútra.





§ 4 ods. 1)
Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste 

prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo 

výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na 

ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný 

bezpečnostný odev, napríklad bezpečnostná 

reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo 

pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, 

ktorého predná a zadná strana má plochu 

najmenej 1 500 cm2.



Viditeľný bezpečnostný odev, napríklad 

bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda 

alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby



§ 4 ods. 2)
Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť 
vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj 
zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi 
širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, 
vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a 
umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto 
plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na 
hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť 
nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia 
byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z 
bielych odrazových skiel.



Ochranný odev





§ 59 ods. 1)
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú 

používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich 

nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len 

v obytnej zóne.



§ 59 ods. 2)

Do pešej zóny je 

povolený vjazd len 

vozidlám, ktorým 

to umožňuje 

dopravná značka.



§ 59 ods. 3)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne 
vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 
km.h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú 
ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých 
nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné vodič 
je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne 
a pešej zóne je státie motorových vozidiel 
zakázané, ak dopravnou značkou nie je 
určené inak. V školskej zóne možno stáť, 
ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.



vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1



§ 59 ods. 4)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne 

chodci sú povinní umožniť vozidlám 

jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú 

v obytnej zóne.



§ 59 ods. 5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, 

platia pre premávku v obytnej zóne, pešej 

zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia 

tohto zákona.


