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BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 
 
          Bezpečnosť na cestách treba vnímať ako povinnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Dopravné predpisy sú 
vytvorené práve preto, aby ľudí prinútili zachovávať na cestách bezpečnosť. Stretávame sa tu so vzájomným pôsobením 
niekoľkých činiteľov, a to práve:  
 

 ľudského činiteľa, teda účastníkov cestnej premávky: vodič, chodec, cyklista, 
 dopravnej cesty (diaľnica vs nefungujúci semafor na neprehľadnej križovatke, stav dopravnej cesty), 
 dopravného prostriedku (vozidlo, bicykel a jeho technické vlastnosti a technický stav),  
 počasia 

 
Aj keď vozidlá a vozovky sú čoraz bezpečnejšie, vodič predstavuje najvyššie riziko bezpečnosti premávky. Štatistiky 
ukazujú, že iba dve percentá dopravných nehôd ide na vrub technického stavu vozidla, cca 8 percent na vrub vozoviek 
a 90 zapríčiňuje ľudský faktor. Základné pravidlá cestnej premávky sa týkajú vekových obmedzení vodičov, špecifikujú 
situácie, v ktorých má polícia právo Vám odobrať vodičský preukaz, či Vás poslať do väzenia.  
 
1. Alkohol za volantom – väzenie 
    Ak odmietnete fúkať alebo vám namerajú viac ako jedno promile, môžete ísť na rok do väzenia. Pri treťom opakovaní      
    prídete doživotne o vodičský preukaz.  
 
2. Trikrát a ste bez vodičáku 
    Ak počas piatich rokov spôsobíte trikrát nehodu alebo dvakrát nafúkate, prídete o vodičský preukaz. Následne vás čaká   
    opätovné navštevovanie autoškoly, v niektorých prípadoch až vyšetrenia. 
 
3. Zmenila sa aj prednosť v jazde 
    Pri odbočovaní z vedľajšej cesty na hlavnú môžete spomaliť autá jazdiace po nej. Avšak nesmiete ich donútiť náhle   
    zmeniť smer jazdy alebo rýchlosť.  
 
4. Pozor na bezpečnú vzdialenosť 
    Bude sa rátať v sekundách. Osobné autá si musia zachovať dvojsekundový odstup, nákladné trojsekundový. 
  
5. Za volantom už v 17-stke 
    V sprievode vodičov aspoň s 10 ročnou praxou môžu šoférovať aj vodiči ktorí majú 17 rokov. 
 
6. Nie je možné parkovať ani na miestach, kde by na chodníku ostalo 1,5 m voľného miesta. 
 
7. Ak vám namerajú pri dychovej skúške alkohol, budete musieť podstúpiť vyšetrenie, či nie ste závislí. 
 
8. Ak počas jedného roka porušíte predpisy 3x, budete sa musieť zúčastniť doškoľovacieho kurzu, preskúšania, či     
     lekárskej a psychologickej prehliadky. (pokuty musia byť vo výške minimálne 60,-EUR). 
 
9. Cyklisti budú mať pri odbočovaní vždy prednosť. 
 
10. Sneh a ľad musíte pred jazdou z auta dôkladne očistiť. 
 
11. Ohrozenie cyklistu alebo chodca na priechode bude veľmi prísne posudzované. 
 
12. Medzi závažné porušenie už nepatrí prekročenie rýchlosti v obci o 20km/h a mimo nej o 30km/h. 
 
13. Vodiči nad 65 rokov budú podstupovať prehliadku každých 5 rokov. 
 
14. Vodičák vám môžu vystaviť aj v zahraničí. 
 
15. Z evidencie budú vyradené autá, ktorých majitelia do konca roku 2012 nepredložia vyhlásenie, že autá už neexistujú. 
 
16. Pri nehode sa odošlú údaje aj do poisťovne, aby mohli ľahšie posúdiť nárok na úhradu. 
 
17. Na priechode budete môcť zastaviť len v naozaj nevyhnutných prípadoch. V ich blízkosti už nebude možné ani   
       prebiehať. 
 
18. Električka nie je povinná dať prednosť chodcom ani na prechode. 
 
19. Policajt vám môže vodičský preukaz zobrať fiktívne. Do týždňa ho však musíte odovzdať. 
 
20. Skúšku z jazdy môžete absolvovať len ak ste prospeli na autocvičisku. 
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