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Zoznam skratiek

EÚ Európska únia
ČS Čerpacia stanica
SR Slovenská republika
SSC Slovenská správa ciest
LNA Ľahké nákladné vozidlá
SNA Stredne ťažké nákladné vozidlá
TNA Ťažké nákladné vozidlá
BA Bratislava
PB Považská Bystrica
AETR Európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave
ZJ Zákaz jazdy
PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky

Zoznam príloh

Príloha 1: Prehľad krajín kde platia zákazy jázd v piatok

Príloha 2: Celoročné  zákazy  jázd  v  susedných  štátoch  bez 
zohľadnenia sezónnych obmedzení

Príloha 3: Zákazy  jázd  v  susedných  štátoch  so  zohľadnením 
sezónnych obmedzení /jún, august/

Príloha 4: Prehľad  pravidiel  Nariadení  (ES)  561/2006,  (EHS)  3821/85, 
dohody AETR, zákona č. 462/2007 Z.z.
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ÚVOD

Ministerstvo  vnútra  Slovenskej  republiky  v návrhu  zákona  o premávke  na  pozemných 
komunikáciách navrhlo okrem už existujúcich obmedzení zakázať jazdu pre nákladné vozidlá 
aj vo všedný deň – piatok od 16.00 hodiny do 20.00 hodiny.
Návrh  zákona  nie  je  založený  na  žiadnych  exaktných  zisteniach  o charakteristikách 
dopravného  prúdu  v tomto  čase  a ani  na  tom,  ako  by  dokázal  reálne  dopravnú  situáciu 
vylepšiť. 
Návrh  vychádza  iba  z pocitu  a najmä  mýtov,  ktoré  sa  okolo  cestnej  nákladnej  dopravy 
nahromadili. 
V záujme  vniesť  reálne  prepočty  a poznatky  do  danej  problematiky  predkladáme analýzu 
zákazov jázd založenú zo zistených štatistických údajov nehodovosti  (Prezídium PZ SR), 
údajoch  o intenzite  dopravy  (SSC)  v piatok  od  16.00  hodiny  do  20.00  hodiny  z 
celoštátneho sčítania dopravy  a fyzickým prieskumom možností parkovania vozidiel.  
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1. Zákazy jázd na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť

Zákazy  jázd  sú  súčasťou  zákona  NR  SR  č.  315/1996  Z.  z.  o premávke  na  pozemných 
komunikáciách.  V pripravovanej  zmene  zákona  č.  315/1996  Z.  z.  sa  uvažuje  so  zmenou 
paragrafu, ktorý pojednáva obmedzení jázd.

1.1 Súčasné  znenie  §  36  v  zákone  NR  SR  č.  315/1996  Z.  z. 
o premávke na pozemných komunikáciách 

Súčasné znenie §36 – Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel v zákone č. 315/1996 Z. 
z. o premávke na pozemných komunikáciách je nasledovné (výňatok z §36, ktorý nezobrazuje 
odseky pojednávajúce o ZJ zvláštnych motorových vozidiel a výnimkách):

„(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú  
premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a  
nákladným automobilom s prípojným vozidlom
a) v dňoch pracovného pokoja 1v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,
 
b) v sobotu od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.“
 
 

1.2Návrh  zákona o premávke na pozemných komunikáciách 

V prekladanom  návrhu  zákona  §  39  –  Obmedzenie  jazdy  niektorých  druhov  vozidiel, 
v nasledujúcom znení (výňatok):

„ (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, 
a) v     piatok alebo v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja  2   v čase od 16.00 do 20.00   

hodín,
b) v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1.  

júla do 31. augusta  v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
c) v posledný deň pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín.

(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy  
podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 16.00 do 20.00 hodín; pričom na posledný  
pracovný deň pred takýmto dňom pracovného pokoja, sa nevzťahuje zákaz jazdy podľa 
odseku 1 písm. a).“

1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2 § 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.
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2. Všeobecný prehľad zákazov jázd v EÚ

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel nie je v krajinách EÚ jednotné.  Obmedzenia 
v krajinách  EÚ,  ktoré  majú  zavedené  zákazy  jázd  nie  sú  na  úrovni  EÚ  navzájom 
koordinované.  Sú  usmernené  národnými  predpismi  jednotlivých  členských  štátov  pri 
zohľadnení národných štátnych sviatkov a predpisov o obmedzeniach jazdy.
Zákazy jázd v jednotlivých krajinách EÚ sa líšia druhom resp. kategóriou vozidla, pre ktoré 
platia  oblasťou  pôsobnosti  (celoštátne,  pre  určité  cesty  resp.  oblasti)  a  dobou  platnosti 
(celoročné, sezónne resp. pre určité konkrétne dni).

2.1 Celoročný zákaz jazdy v piatok v krajinách EÚ

Žiadna  z uvedených  krajín  (krajín  EÚ  27)  nemá  stanovené  celoročné  zákazy  jazdy 
v piatok resp. iný pracovný deň a pre hlavnú cestnú sieť ( diaľnice, rýchlostné cesty, 
cesty  I.  triedy).  Doleuvedené  krajiny  majú  zákazy jázd  zavedené  v piatok  len  v letných 
mesiacoch  (júl,  august)  resp.  na  určité  konkrétne  úseky  ciest. Prehľad  zákazov 
pripadajúcich  na  piatok  v piatich  krajinách  je  uvedený  v prílohe  1.  Tabuľka  1  poskytuje 
prehľad piatkových zákazov v krajinách EÚ. 

Krajiny EÚ Zákaz jazdy v piatok v 
sezóne (júl, august)

Zákaz jazdy v piatok 
celoročne

Belgicko  - 
Bulharsko  - 

Česká republika Česká republika
Cyprus  - 
Dánsko  - 

Estónsko  - 
Fínsko  - 

Francúzsko  - 
Grécko Grécko

Holandsko  - 
Írsko  - 
Litva  - 

Lotyšsko  - 
Luxembursko  - 

Maďarsko  - 
Malta  - 

Nemecko  - 
Poľsko Poľsko

Portugalsko Portugalsko
Rakúsko  - 

Rumunsko Rumunsko
Slovensko  - 
Slovinsko  - 

Španielsko  - 
Spojené kráľovstvo  - 

Švédsko  - 
Taliansko  - 

ŽIADNAŽIADNA  
KRAJINAKRAJINA

Tabuľka 1 – Prehľad krajín EÚ, ktoré majú zákaz jazdy v piatok
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Ani  jedna  krajina  EÚ  okrem  Českej  republiky  do  budúcnosti  neuvažuje  so  zavedením 
celoročného zákazu jazdy na piatok. 
V Českej republike v súčasnosti prebiehajú diskusie o zavedení celoročného zákazu jazdy na 
piatok.  Podrobne  sa  však  sledujú  analytické  predpoklady  na  dopad  možného  zavedenia 
zákazu, na základe ktorých v súčasnosti neboli zákazy jázd v Českej republike zmenené.

3. Porovnanie zákazov jázd na Slovensku so susediacimi 
štátmi

Ak porovnáme  celoročné  obmedzenia  v krajinách  susediacich  so  SR,  môžeme  vidieť,  že 
krajiny sa zhodujú v zákazoch najmä počas nedieľ a štátnych sviatkov.
Znázornenie pôsobenia celoročných zákazov jázd bez zohľadnenia sezónnych obmedzení je 
uvedené v prílohe 2 a v prílohe 3 je znázornenie pôsobenia zákazov jázd počas sezónny (jún, 
august).
Z daného zobrazenia je možné vidieť, že uvažovaný celoročný piatkový zákaz nemá žiadna 
zo susedných krajín a ak zvážime Slovensko v rámci celej EÚ, tak ani žiadna iná členská 
krajina a zo susediacich štátov ani Ukrajina, ktorá nie je členom EÚ viď príloha 2. 

Uvažovaný piatkový celoročný zákaz jázd by nezastavil na území Slovenskej republiky len 
vozidlá  operujúce  vo  vnútroštátnej  doprave  ale  aj  vozidlá  registrované  v iných  štátoch 
operujúce v medzinárodnej cestnej doprave nakoľko žiadne členské krajiny EÚ podobným 
zákazom nedisponujú.  

Existencia  určitej  nadväznosti  celoročných  zákazov  počas  nedieľ  a štátnych  sviatkov  viď 
príloha  2  svojim  priaznivým  vplyvom  doslova  v súčasnosti  zachraňuje  situáciu  na 
slovenských parkoviskách vzhľadom k nárokom na odstavné plochy, ktoré nákladné vozidlá 
musia počas časovej platnosti zákazov jázd vyplniť. 

4. Výsledky  merania  intenzity  dopravy  na  dvoch 
frekventovaných cestách

Rast  prepravných  požiadaviek  je  základným  kritériom  rozvoja  cestnej  siete,  vyplývajúci 
z celospoločenských potrieb, vyjadrený rastom dopravných výkonov resp. intenzít.
Intenzita cestnej dopravy v rozsahu celého územia Slovenskej republiky je sledovaná
pravidelne celoštátnym sčítaním cestnej dopravy a pomocou automatického sčítania dopravy. 
Cyklus vykonávania celoštátnych  prieskumov je päťročný.
Podľa údajov SSC má priemerná intenzita dopravy (voz/deň) rastúcu tendenciu.  Prognóza 
intenzity v roku 2010 vychádza z uvažovaného vzrastu intenzity dopravy o cca 14 – 19%. 

Zákazy jázd na Slovensku sa podľa zákona č. 315/1996 Z. z. § 36 odseku 1 (viď kapitola 1.1) 
vzťahujú  na:   diaľnice,  cesty  pre  motorové  vozidlá,   cesty  I.  triedy  a  na  cesty  pre 
medzinárodnú premávku.
Pre potreby analýzy preto boli vybraté hlavné ťahy: diaľnica D1 a rýchlostná cesta R1, kde 
boli merané priemerné intenzity dopravy vyjadrené v počte vozidiel za interval štyri hodiny 
v piatok od 16.00 h do 20.00 h.
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Na konkrétnych sčítacích stanovištiach  na  vybraných komunikáciách sú uvedené  intenzity 
zistené  pomocou automatického  sčítania  dopravy  a  pomocou  celoštátneho  prieskumu 
dopravy, ktorý sa naposledy uskutočnil v roku 2005.

4.1 Diaľnica D1

Intenzita dopravy bola meraná v dvoch sčítacích miestach: Trnava - Hlohovec a Hlohovec - 
Trnava.  Intenzita  bola  nameraná  za  mesiac  september  a október  v piatok  v časovom 
intervale od 16.00h do 20.00h. Údaje o intenzite dopravy uvádzame v jednotke vozidlá za 
interval (voz/interval). Namerané hodnoty sú zobrazené v v tabuľke 2.

Priemerná intenzita dopravy 
(voz/interval)

Deň: piatok
Časový interval: 16 - 20 h

SMER 1: Trnava - Hlohovec
rok 2005 rok 2010

mesiac OA+LNA SNA+TNA* Spolu mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu
9 4358 327 4685 9 4968 389 5357

10 4428 337 4765 10 5048 401 5449

SMER 2: Hlohovec - Trnava
rok 2005 rok 2010

mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu
9 1941 236 2177 9 2213 281 2494

10 2089 240 2329 10 2381 286 2667

* SNA+TNA – Stredne ťažké nákladné vozidlá a ťažké 
nákladné vozidlá. Sú vozidlá, pre ktoré sa stanovuje zákaz 
jazdy v návrhu zákona.

Tabuľka zostavená 
podľa údajov SSC

Tabuľka 2 – Priemerná intenzita dopravy (voz/interval) v mieste Trnava – Hlohovec

4.2 Rýchlostná cesta R1 - cesta I/65

Intenzita dopravy bola meraná na sčítacom mieste: ČSPL – Slovnaft  v smere Trnava – Nitra 
a naopak. Údaje boli  namerané pomocou automatického sčítania dopravy za mesiac jún a 
september  v časovom intervale od 16.00h do 20.00h. Údaje o intenzite dopravy uvádzame 
v jednotke vozidlá za interval (voz/interval). Namerané hodnoty sú zobrazené v v tabuľke 3.
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Priemerná intenzita dopravy 
(voz/interval)

Deň: piatok
Časový interval: 16 - 20 h

SMER 1: Trnava - Nitra
rok 2005 rok 2010

mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu
6 4057 845 4902 6 4625 997 5622
9 3067 863 3930 9 3496 1018 4514

SMER 2: Nitra - Trnava
rok 2005 rok 2010

mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu mesiac OA+LNA SNA+TNA Spolu
6 1677 753 2430 6 1911 889 2800
9 1923 792 2715 9 2192 935 3127

* SNA+TNA – Stredne ťažké nákladné vozidlá a ťažké 
nákladné vozidlá. Sú vozidlá, pre ktoré sa stanovuje zákaz 
jazdy v návrhu zákona.

Tabuľka zostavená 
podľa údajov SSC

Tabuľka 3 – Priemerná intenzita dopravy (voz/interval) v mieste ČSPL Slovnaft smer Trnava 
– Nitra a naopak

5. Výsledky merania parkovacích možností na vybraných 
úsekoch

Prieskum  a hodnotenie  parkovacích  miest  bolo  uskutočnené  fyzicky  na  dvoch 
frekventovaných ťahoch:

- na diaľnici D1 na trase Bratislava – Považská Bystrica a späť,
- na rýchlostnej ceste R1 v úseku Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen a späť.

5.1 Diaľnica D1

Počet parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii pre nákladné vozidlá na diaľnici D1 v smere 
Bratislava  -  Považská  Bystrica  je  140.  V smere  Považská  Bystrica  –  Bratislava  je  127 
parkovacích  miest.  Na  71  parkovacích  miestach  nie  sú  k dispozícii  žiadne  sociálne 
zariadenia  (SZ).  V tabuľke  4  je  možné  vidieť  konkrétne  umiestnenie  a zariadenie  na 
parkoviskách. 

Trasa: D1  Bratislava - Považská Bystrica
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Smer: Bratislava - Považská Bystrica

Parkovisko - popis
Počet 

parkovacích 
miest

Poznámka

1. Čataj 10 SZ*
2. Zeleneč 10 SZ
3. Červeník 20 SZ
4. Piešťany 10 ŽIADNE SZ
5. Hrádok 40 ŽIADNE SZ
6. Beckov 7 SZ
7. Chocholná 5 SZ
8. Zamarovce 10 SZ
9. Prejta 7 SZ

10. Beluša 6 ŽIADNE SZ
11. Sverepec 15 ŽIADNE SZ

* Legenda: SZ - Sociálne zariadenia
Smer: Považská Bystrica - Bratislava

Parkovisko - popis
Počet 

parkovacích 
miest

Poznámka

1. Beluša 6 ŽIADNE SZ
2. Dubnica nad Váhom 6 SZ
3. Zamarovce 10 SZ
4. Beckov 4 ŽIADNE SZ
5. Hrádok 10 SZ
6. Piešťany 10 SZ
7. Červeník 25 SZ
8. Zeleneč 45 SZ
9. Čataj 5 ŽIADNE SZ

10. Triblavina 6 ŽIADNE SZ

Tabuľka 4 – Kapacita parkovacích miest na trase Bratislava – Považská Bystrica

5.2 Rýchlostná cesta R1 - cesta I/65

Kapacita parkovacích miest na rýchlostnej ceste R1 – I/65 v smere Trnava - Zvolen na celom 
úseku je 48 parkovacích miest. Na úseku Zvolen – Trnava je 59 parkovacích miest. Konkrétne 
počty a popisy parkovacích možností sú uvedené v tabuľke 5.

Trasa: Trnava - Nitra - Žiar nad Hronom - Zvolen

Smer: Trnava - Zvolen
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Parkovisko - popis
Počet 

parkovacích 
miest

Poznámka

1. ČS OMV za odbočkou na Sereď 9 SZ*
2. ČS OMV v Nitre 4 SZ
3. ČS OMV pred odbočkou na Hronský Beňadik 15 SZ
4. Parkovisko pri ČS Benzinol vo Zvolene 20 Platené, SZ

Smer: Zvolen - Trnava

Parkovisko - popis
Počet 

parkovacích 
miest

Poznámka

1. ČS Agip v Žiari nad Hronom 5 SZ
2. Motorest Zobor za odbočkou na Hronsky Beňadik 25 - 30 SZ
3. ČS OMV pred odbočkou na Hronský Beňadik 15 SZ
4. Parkovisko na ČS pred Nitrou 10 - 15 SZ

* Legenda: SZ - Sociálne zariadenia

Tabuľka 5 – Kapacita parkovacích miest na trase Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom - Zvolen

6. Analýza  výsledkov  merania  porovnaním  disponibility 
parkovacích  miest  vzhľadom  k nameranej  intenzite 
dopravy

V súčasnosti pripadá na 337 vozidiel, ktoré prejdú za štyri hodiny diaľnicou D1 v smere 
Trnava  – Hlohovec  140  parkovacích  miest  z čoho  71  parkovacích  miest  nemá 
k dispozícii sociálne zariadenia. Prehľadné zobrazenie je možné vidieť v tabuľke 6.
Výhľadové intenzity na rok 2010 naznačujú odhadovaný 19%- tný nárast.

Intenzita na stanovišti 
Trnava - Hlohovec 

v smere na PB [voz/4hod]

Počet parkovacích miest 
na celej trase D1 BA - PB 

pre SNA a TNA

na rok 2005
337

na rok 2010
401

140

 
Tabuľka 6  – Porovnanie výsledkov merania na trase D1 Bratislava – Považská Bystrica

Sčítacím stanoviskom Hlohovec - Trnava prešlo 240 voz/4hod. V súčasnosti je na celej trase 
D1  Považská  Bystrica  –  Bratislava  127  parkovacích  miest  pre  nákladné  vozidlá.  Na 
stanovišti  Hlohovec  –  Trnava prejde  240 nákladných vozidiel  (SNA a TNA) za  štyri 
hodiny, na ktoré pripadá 127 parkovacích miest, z ktorých 21 parkovacích miest nemá k 
dispozícii sociálne zariadenia. Prehľadné zobrazenie je možné vidieť v tabuľke 7.
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Intenzita na stanovišti 
Hlohovec - Trnava 

v smere na BA [voz/4hod]

Počet parkovacích miest 
na celej trase D1 PB - BA 

pre SNA a TNA

na rok 2005
240

na rok 2010
286

127

Tabuľka 7 – Porovnanie výsledkov merania na trase  D1 Považská Bystrica – Bratislava

V tabuľkách sú zobrazené hodnoty zistenej priemernej  intenzity dopravy – vozidiel,  ktoré 
prešli sledovaným úsekom za interval štyroch hodín. Ak uvážime, že kapacita parkovacích 
miest  by  mala  odpovedať  počtu  vozidiel  v špičke,  tak  počet  parkovacích  miest  by  mal 
zodpovedať minimálne nameraným hodnotám počtu vozidiel. 
Logicky môžeme vidieť, že v prípade, že intenzita vozidiel na stanovišti Trnava – Hlohovec je 
337 vozidiel  za  štyri  hodiny,  tak  je  počet  140 miest,  ktoré  sú  k dispozícií  na  celej  trase 
diaľnice Bratislava -  Považská Bystrica je  až alarmujúco nízky.  Mnohé  (71 parkovacích 
miest) nedisponujú sociálnymi zariadeniami, čím neposkytujú nutný štandard pre vodičov. 
Disponibilitu parkovacích miest navyše znižuje fakt, že vodiči v zmysle plnenia predpisov 
platných v sociálnej legislatíve (najmä Nariadenia Rady (ES) 561/2006) obsadzujú miesta pre 
čerpanie  povinných prestávok alebo odpočinkov.  Fyzickým pozorovaním bolo  zistené,  že 
väčšina parkovacích možností sa nachádza v oblasti verejných čerpacích staníc a tak mnohé 
parkovacie miesta napriek tomu, že sú vyhradené pre nákladné vozidlá sú obsadené osobnými 
automobilmi.  

Porovnanie nameranej intenzity s kapacitou parkovacích miest na trase R1 – I/65 Trnava – 
Zvolen a naopak sú znázornené v tabuľke 8 a 9. V tabuľkách sú uvedené intenzity namerané 
za mesiac september v piatok od 16.00 h do 20.00 h.

Intenzita na stanovišti 
Trnava - Nitra 

 [voz/4hod]

Počet parkovacích 
miest na celej trase 
R1-I/51 TT - ZV pre 

SNA a TNA
na rok 2005

863
na rok 2010

1018

48

Tabuľka 8 – Porovnanie výsledkov merania na trase Trnava - Zvolen

Intenzita na stanovišti 
Nitra - Trnava 

[voz/4hod]

Počet parkovacích 
miest na celej trase 
R1-I/51 ZV - TT pre 

SNA a TNA
na rok 2005

792
na rok 2010

935

59
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Tabuľka 9 – Porovnanie výsledkov merania na trase Zvolen - Trnava

Na celej  trase  cesty R1 – I/65 v úseku Trnava  –  Zvolen  bolo  nameraných 48 parkovísk. 
Intenzita meraná v stanovišti ČSPL – Slovnaft na smer Trnava – Nitra pre rok 2005 bola 863 
voz/4hod. Na 863 vozidiel, ktoré prejdú za štyri hodiny komunikáciou R1 –I/65 v smere 
Trnava – Nitra pripadá 48 parkovacích miest.  Výsledky porovnania intenzít s ponukou 
parkovacích miest  poukazujú na vysoký nedostatok parkovacích miest,  ktoré by mali  byť 
k dispozícii na komunikácii R1 – I/65.

Zistený stav parkovacích miest v     závislosti od intenzity dopravy je nasledovný:  

 parkovacích  miest,  ktoré  sú  k dispozícii  je  absolútny  nedostatok,  ktorý  vyplýva 
z horeuvedených tabuliek,

 disponibilitu parkovacích miest navyše znižuje fakt, že vodiči v zmysle plnenia predpisov 
platných v sociálnej legislatíve (najmä Nariadenia Rady (ES) 561/2006) obsadzujú miesta 
pre čerpanie povinných prestávok alebo odpočinkov.  

 vybavenosť  existujúcich  parkovísk  nedostatočne  vyhovuje  základným  potrebám 
dispozície sociálnymi zariadeniami a občerstvovacími možnosťami pre vodičov,

 vjazdy a výjazdy bývajú komplikované,  pretože sú neprehľadne preplnené nákladnými 
vozidlami. Znižuje sa tu bezpečnosť a zvyšuje riziko vytváraním nových kolíznych bodov, 
ktoré  ohrozujú  ako  vodičov  nákladných  vozidiel,  tak  aj  ostatných  účastníkov  cestnej 
premávky,

 je vysoká nerovnomernosť vzhľadom k vybavenosti parkovísk. Slovenská republika nemá 
k dispozícii  tzv.  „Truck centrá“, ktoré sú v súčasnosti bežné najmä v západnej Európe. 
Truck  centrá  poskytujú  okrem  bezpečného  parkovania  najmä  nutný  štandard  služieb 
(sociálne zariadenia, strava), potrebných pre vodičov.

7. Nadväznosť obmedzenia  jázd vozidiel  na  iné  právne 
predpisy

Obmedzenie  jazdy  úzko  súvisí  s dodržiavaním iných  predpisov  či  už  na  európskej  alebo 
vnútroštátnej  úrovni  v zmysle  dodržiavania  sociálnej  legislatívy  a zaisťovania  bezpečnosti 
v premávke na pozemných komunikáciách. 
Platnosť väčšiny predpisov je zameraná na zvýšenie bezpečnosti. Ich spoločné pôsobenie by 
malo zvyšovať účinnosť opatrení ale je nežiaduce aby voči sebe pôsobili kontraproduktívne. 

7.1 Nadväznosť obmedzenia jázd na sociálnu legislatívu
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Sociálna  legislatíva  v cestnej  doprave  ukladá  vodičovi  povinnosť  dodržiavania  určitého 
režimu práce. Jedná sa o stanovenie doby jazdy, bezpečnostných prestávok a doby odpočinku. 
Režim práce vodičov v cestnej doprave upravuje viacero právnych predpisov, ktoré musia 
vodiči dodržiavať.
Sú to:

 Národné predpisy
Od 1. 11. 2007 nadobudol účinnosť zákon 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.  85/2005  Z.z.  o nelegálnej  práci  a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 
Z.z..
Zákon 462/2007 Z.z. preberá právne akty Európskych spoločenstiev a EÚ. Pre cestnú 
dopravu sú to :
- smernica  Európskeho  parlamentu  a Rady  2002/15/ES  z 11.  marca  2002 

o organizácii  pracovného  času  osôb  vykonávajúcich  mobilné  činnosti  v cestnej 
doprave,

- smernica  Európskeho  parlamentu  a Rady  2006/22/ES  z 15.  marca  2006 
o minimálnych  podmienkach  vykonávania  nariadení  Rady  (EHS)  č.  3820/85 
a (EHS)  č.  3821/85  o právnych  predpisoch  v sociálnej  oblasti,  ktoré  sa  týkajú 
cestnej dopravy.

 Predpisy EÚ
Od 11. apríla 2007 nadobudlo účinnosť Nariadenie Rady (ES) č. 561/2006. Dopĺňa 
Nariadenie Rady (EHS) č.  3821/85 a Nariadenie (ES) č. 2135/98 a ruší Nariadenie 
Rady  (EHS)  č.  3820/85.  Nariadenie  č.  561/2006  tvorí  základnú  právnu  úpravu 
v oblasti sociálnej legislatívy, týkajúcej sa cestnej dopravy v EÚ.
Vzťahuje  na  cestnú  dopravu  vykonávanú  v rámci  Spoločenstva  alebo  medzi 
Spoločenstvom,  Švajčiarskom  a krajinami,  ktoré  sú  zmluvnými  stranami  Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore. Platí konkrétne pre vozidlá prepravujúce:
- tovar, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého návesu vyššia 

ako 3,5t, alebo
- osoby vozidlami skonštruovanými alebo trvalo prispôsobenými na prepravu viac 

ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktoré sú určené na tieto účely.

 Dohoda AETR
Európska  dohoda  o práci  osádok  (AETR)  platí  v medzinárodnej  cestnej  doprave 
súbežne s Nariadením Rady (ES) č. 561/2006 avšak s rozdielom, že je uplatňovaná pre 
medzinárodnú  nákladnú  a osobnú  dopravu  vykonávanú  vozidlami  evidovanými 
v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo EZVO alebo v krajine, ktorá je zmluvnou 
stranou dohody AETR.
Napríklad v prípade prepravy zo Slovenska do Chorvátska alebo Srbska platí dohoda 
AETR na celú prepravu. 

Horeuvedené  predpisy  stanovujú  limity  pre  denný  čas  vedenia  vozidla,  týždenný 
a dvojtýždenný čas vedenia vozidla, doby prestávok, dobu denného odpočinku a týždenného 
odpočinku.
Presný  prehľad  konkrétnych  limitov  podľa  pravidiel  EÚ  a zákona  č.  462/2007  Z.  z.  je 
uvedený  v prílohe  4.  Upozorňujeme,  že  podľa  všetkých  horeuvedených  predpisov  týždeň 
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znamená  kalendárny  týždeň,  t.j.  čas  od  pondelka  00.00  hodiny  do  nedele  24.00  hodiny 
(definícia je dôležitá najmä pre pochopenie týždenného odpočinku). 

 
Limity uvedené v prílohe 4 predstavujú z hľadiska režimu vodiča v prípade uvažovaného ZJ 
v piatok od 16.00h do 20.00h to, že ak vodič nestihne pristaviť vozidlo do sídla firmy alebo 
na miesto nakládky resp. vykládky, musí tráviť odpočinok vo vozidle.
Aby mu bola táto doba uznaná ako denný odpočinok musí mať dĺžku najmenej 9 hodín (v 
prípade, že už odpočinok 3x v týždni skrátil na 9 hodín, musí čerpať denný odpočinok 11 
hodín). Môže teda pokračovať v jazde až po 01.00 hodine ráno. 

Mimo  denných  dôb  odpočinku  musia  vodiči  čerpať  týždenné  doby  odpočinku.  Čerpanie 
denného  odpočinku  v piatok  mimo  domova  pre  vodiča  odďaľuje  možnosť  čerpania 
týždenného odpočinku alebo ho skracuje, v prípade, že je skrátenie možné (viď príloha 4 - 
požiadavky k týždennému času odpočinku). 

Príklad možného dopadu:
Ak vodič začne jazdu o 7.00 hodine v piatok a nedorazí do cieľového miesta do 16.00 hodiny, 
musí z dôvodu zákazu jazdy zastaviť vozidlo. To i napriek tomu, že z hľadiska času vedenia 
vozidla (čas jazdy) by mohol ešte 45 minút viesť vozidlo. Takto musí urobiť minimálne 9 
hodinový  odpočinok  do  01.00  hodiny  rannej  a potom  pokračovať  do  cieľového  miesta. 
Súčasne však nedosiahne dĺžku stanovenú pre bežný týždenný odpočinok, ktorý musí byť 
minimálne 45 hodín s možnosťou skrátenia na 24 hodín.   Skrátenie sa  musí vyrovnať do 
konca 3 týždňa, od týždňa v ktorom ku skráteniu prišlo. Upozorňujeme, že nemôžu byť za 
sebou dva týždne so skráteným odpočinkom! Týždenný odpočinok sa musí čerpať v celku. 
Kompenzácia musí naväzovať na odpočinok v dĺžke minimálne 9 hod.

V prípade, že by smenu začal o 6.00 hodine (t. j. skôr ako v predchádzajúcom príklade), tak 
aspoň 9 hodín vedenia vozidla a bezpečnostnú prestávku v trvaní 45 minút môže stihnúť do 
začiatku  zákazu  jázd  t.  j.  do  16.00  hodiny.  Problematika  s dennou  dobou  odpočinku 
a posunutím týždennej doby odpočinku však ostáva rovnaká ako v predchádzajúcom príklade. 

Denný  odpočinok  sa  môže  rozdeliť  na  dve  časti  počas  24  hodín  s tým,  že  prvá  časť  je 
minimálne 3 hodiny, druhá časť je najmenej 9 hodín, odpočinok sa predlžuje na 12hodín. 
V prípade zákazu jazdy ako je uvažované t.j.  od 16.00h do 20.00h by pri  použití  delenia 
odpočinku vodič hodinu musel s vozidlom stáť i napriek tomu, že podľa režimu práce by danú 
hodinu už mohol využiť na jazdu. Následne sa posúva denný odpočinok a pridáva nutnosť 
jeho kompenzácie.

Samotný  uvažovaný  návrh  zákona  o premávke  na  pozemných  komunikáciách 
v súvislosti s už existujúcimi právnymi normami ohľadom pracovného režimu v cestnej 
doprave by mal negatívny sociálny dopad na vodiča:

 čerpanie povinného denného odpočinku v piatok mimo domova,

 posúvanie možnosti čerpania týždenného odpočinku počas víkendu s rodinou,

 premietnutie čerpaní denného a týždenného odpočinku aj do následnej možnosti vedenia 
vozidla počas pracovného týždňa.
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7.2 Nadväznosť obmedzenia jázd na zákon o premávke na pozemných 
komunikáciách  z hľadiska  bezpečnosti  cestnej  premávky 
nehodovosť

Dopravná nehodovosť je vážny celospoločenský problém. Slovenská republika sa pripojila k 
Európskej charte bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je realizáciou rôznych opatrení 
znížiť  do  roku  2010  úmrtnosť  na  cestách  o  polovicu.  So  zámerom  splniť  tento  cieľ  bol 
vypracovaný  Národný  plán  na  zvýšenie  bezpečnosti  cestnej  premávky  na  II.  Polrok  2005 
s výhľadom do roku 2010. 
Súčasťou Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti  cestnej  premávky na  II.  polrok 2005 
s výhľadom do roku 2010 sú je návrh opatrení. Jednou z dôležitých oblastí pôsobenia opatrení 
je dopravno bezpečnostná legislatíva. Predpisy ako napr. zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na  pozemných  komunikáciách,  sú  významnými  prvkami  pre  realizáciu  aktivít  a  opatrení 
týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky. 

Obmedzenia jazdy vozidiel sú uvádzané ako paragraf zákona a preto majú nadväznosť aj na 
predpisy  súvisiace  s bezpečnosťou  cestnej  dopravy,  ktorú  vo  veľkej  miere  charakterizuje 
ukazovateľ – dopravná nehodovosť. 

Údaje  nehodovosti  a počet  úmrtí  na  cestách  na  Slovensku  je  približne  porovnateľný 
s ostatnými európskymi krajinami. V roku 2007 sa odohralo v SR 61 051 dopravných nehôd, 
pri  ktorých  zahynulo celkovo  627 osôb.  Medziročne  tak  počet  nehôd  klesol  o 1,6  % 
a zomrelo o 8,3 % viac ľudí.

Existuje mýtus, že jednou z hlavných príčin je preprava ťažkými nákladnými vozidlami. Súprava 
ťahača  s návesom  je  automaticky  vnímaná  ako  typický  príklad  vinníka  dopravnej  nehody 
a príčina smrti osôb. Štatistické údaje však dokazujú nesprávnosť tohto názoru – teda je to iba 
mýtus. 
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Graf 1 – Počet nehôd na cestách
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Podľa  údajov  Prezídia  policajného  zboru  SR  sú  nákladné  vozidlá  účastné  len  v 11,5% 
dopravných  nehodách  čo  predstavuje  z celkového  počtu  61051  dopravných  nehôd  7075 
nehôd. 
Najvýraznejší  podiel  na dopravných nehodách majú osobné vozidlá (65 %), pričom treba 
vziať do úvahy, že v štatistikách sa pod položkou nákladné vozidlá ukrývajú aj  malé úžitkové 
vozidlá kategórie N1 (napr. Peugeot Partner) či osobné autá s ,,mrežou“ určené na podnikanie 
(napr.  Škoda  Octavia  combi).  S využitím inej  štatistiky  P PZ SR,  nehodovosti  podľa  značiek 
vozidiel, možno z tejto kategórie odrátať 1 777 nehôd, ktoré spôsobilo napríklad ,,nákladné“ Audi 
či Škoda (2,8 % z celkového počtu nehôd). Pokiaľ by sme hovorili iba o ťahačoch s návesom, tie 
pritom spôsobili 1 598 nehôd (2,6 %). 
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Graf 2 – Počet usmrtených osôb podľa druhu vinníka

Z hľadiska zavinenia smrti osôb nákladné vozidlá zapríčinili smrť „len“ 59 osôb, je nám to 
ľúto ale  v celkovom počte úmrtí  na cestách majú „len“ 9,4% podiel  čo je  porovnateľné 
s dôsledkami jazdy na motorke a bicykli, čo zapríčinilo smrť 57 osôb. Z hľadiska zavinenia smrti 
osôb  opäť  jednoznačne  dominujú  osobné  automobily,  ktoré  pripravili  o život  56,6  %  osôb. 
Alarmujúci je aj počet vinníkov nemotorových účastníkov cestnej premávky. Spolu 954 nehôd 
zavinil chodec pričom prišlo k úmrtiu v 42 prípadoch (6,7 %).

Štatistiky len dokazujú fakt, že vodič nákladného vozidla je vyškolený profesionál, ktorý 
dodržovaním predpisov v oblasti  sociálnej  legislatívy pravidelne čerpá odpočinky a robí 
bezpečnostné prestávky. Vodiči profesionáli sa navyše podrobujú pravidelným lekárskym 
prehliadkam a psychologickým vyšetreniam. 
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Graf 3 - Počet úmrtí podľa krajov a druhu vinníka

Najvyšší počet nehôd sa v piatok odohrá medzi 15.00h – 16.00h (800), po tomto čase počet 
nehôd kontinuálne klesá.  Priemerná hodnota nehôd počas dňa je  450,25 jednotiek,  z toho 
možno odvodiť, že zvýšený počet nehôd sa začne  prejavovať od 8:00 h, kontinuálne rastie do 
11.00h (+48 % oproti priemeru), do 13.00h relatívne stagnuje, od 14.00 h začína opäť rásť 
a kulminuje medzi 15.00h – 16.00 h (+78 % oproti priemeru). Na úroveň priemeru dňa sa 
dostáva medzi 19.00 – 20.00h. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

00
 - 

03
 h

03
 - 

04
 h

04
 - 

05
 h

05
 - 

06
 h

06
 - 

07
 h

07
 - 

08
 h

08
 - 

09
 h

09
 - 

10
 h

10
 - 

11
 h

11
 - 

12
 h

12
 - 

13
 h

13
 - 

14
 h

14
 - 

15
 h

15
 - 

16
 h

16
 - 

17
 h

17
 - 

18
 h

18
 - 

19
 h

19
 - 

20
 h

20
 - 

21
 h

21
 - 

22
 h

22
 - 

23
 h

23
 - 

24
 h

Jednotlivé hodiny Kulminácia Priemer dňa

Graf 4 - Podiel nehôd v piatok podľa času

8. Vyhodnotenie prínosu návrhu zákona o premávke na 
pozemných komunikáciách
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Materiál k návrhu zákona o premávke na pozemných komunikáciách - § 39 

Celoročný zákaz jazdy v piatok by bol  prvý a jediný v krajinách EÚ (aj mimo EÚ) 
počas normálneho pracovného týždňa.

Na základe údajov o intenzite dopravy zo SSC a prieskumu počtu parkovacích miest boli 
zistené nasledujúce fakty:

- absolútny nedostatok parkovacích miest,
Na 337 vozidiel, ktoré prejdú za štyri hodiny diaľnicou D1 sčítacím úsekom 
Trnava  -  Hlohovec  v smere  Bratislava  –  Považská  Bystrica  pripadá  140 
parkovacích miest. Situácia na komunikácii R1 – I/65 je ešte horšia - na 863 
vozidiel, ktoré prejdú za štyri hodiny komunikáciou v smere Trnava – Nitra 
pripadá 48 parkovacích miest.  

- nedostatočná vybavenosť parkovísk sociálnymi zariadeniami potrebnými pre 
vodičov,

Zo 140-tich parkovacích miest na diaľnici D1 v smere Bratislava – Považská 
Bystrica 71 parkovacích miest neposkytuje nutný štandard – nemá k dispozícii 
sociálne zariadenia a občerstvovacie možnosti pre vodičov.

 - čiastočná  obsadenosť  parkovísk  nákladnými  vozidlami,  ktorých  vodiči 
čerpajú  povinné  bezpečnostné  prestávky  a odpočinky  v zmysle  plnenia 
 Nariadením Rady (ES) č. 561/2006 resp. zákona č. 462/2007 Z. z. 

Z dôvodu nedostatku miesta pri súčasnom stave kapacity parkovísk predstavuje  hrozbu 
zníženia  bezpečnosti riskantné  parkovanie  v oblasti  parkovísk,  čo  má  za  následok 
zvýšenie rizika na vstupe a výstupe – vytvorenie nových kolíznych bodov pre ostatných 
účastníkov cestnej premávky.

Návrh  zákona  o premávke  na  pozemných  komunikáciách  je  neprípustný  z  hľadiska 
negatívneho  sociálneho  dopadu  na  vodiča v spojitosti  s  už  existujúcimi  právnymi 
normami ohľadom dodržiavania pracovného režimu v cestnej doprave je uvažovaný lebo 
by spôsobil:

- nutnosť čerpania povinného denného odpočinku v trvaní  9  hodín v piatok 
mimo domova,

- oddialenie  možnosti  čerpania  pravidelného  týždenného odpočinku  v mieste 
domova pri rodine,

- premietnutie čerpaní denného a týždenného odpočinku do následnej možnosti 
vedenia vozidla počas pracovného týždňa.

Pri  uvažovaní  stanovenia  zákazu  jázd  treba  zohľadniť,  že  najvýraznejší  podiel  na 
dopravných  nehodách  majú  osobné  automobily  (65  %),  zatiaľ  čo  nákladné  vozidlá 
spôsobili 11,5% nehôd. Z hľadiska zavinenia smrti osôb opäť jednoznačne dominujú 
osobné automobily, ktoré pripravili o život 56,6 % osôb. Nákladné vozidlá (vrátane 
N1)  zapríčinili  smrť 9,4% osôb.  V rámci  nehodovosti  štatistiky  dokazujú,  že  vodiči 
nákladných  vozidiel  sú  vyškolení  profesionáli,  ktorí  dodržovaním  predpisov  v oblasti 
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Materiál k návrhu zákona o premávke na pozemných komunikáciách - § 39 

sociálnej  legislatívy  pravidelne  čerpajú  odpočinky  resp.  bezpečnostné  prestávky 
a podrobujú sa pravidelným zdravotným prehliadkam. 

Z návrhu  zákona  o premávke  na  pozemných  komunikáciách  vyplýva  diskriminácia 
všetkých vodičov profesionálov (ľudí) nákladných vozidiel,  nakoľko by došlo plnením 
všetkých predpisov a nariadení k obmedzovaniu ich osobných práv a potrieb.
Prostý dôvod – umožnenie skupine osôb vycestovať na víkend za rekreáciou sa nemôže 
stať pohnútkom k uvereniu mýtu, že nákladné vozidlo je tomu prekážkou.

Názor,  že  vylúčením  nákladnej  dopravy  vyriešime  kongescie,  vyvracajú  štatistické 
ukazovatele, prieskumy a sčítania dopravy. 
Mýtus  nesmie  zapríčiniť  obmedzenie  vodičov  profesionálov,  ktorým  tak  zabraňujeme 
prístup k rodinám a vystavujeme zvýšenému riziku na kolíznych bodoch a to aj napriek 
tomu, že dopravnú situáciu to nezlepší.
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