
  

 
 

 

  

společnost      novinky      e-Learning      příležitost      přihlášení 

POVINNÁ VÝBAVA VOZIDLA V EÚ 

 
          Medzinárodný predpis, ktorý by upravoval povinnú výbavu vozidla, neexistuje. Každá krajina si legislatívu v tejto 
oblasti určuje sama. Na Slovensku máme výnimku, ktorá umožňuje mať vo vozidlách evidovaných v zahraničí lekárničku 
platnú podľa legislatívy toho štátu. Ak napríklad auto registrované v Česku príde na Slovensko, nemusí mať 
autolekárničku podľa slovenských predpisov. Zvyšok povinnej výbavy však musí byť taký, ako vyžadujú naše predpisy.  
 
Okrem Francúzska, kde aj cudzinci musia mať v aute tester na alkohol, väčšina krajín nemá špeciálne požiadavky. Jedinou 
výnimkou môže byť hasiaci prístroj, ktorý je z hľadiska bezpečnosti užitočný aj bez príkazov zákona.  

Najčastejšie je povinnou výbavou v jednotlivých štátoch výstražný trojuholník, autolekárnička, náhradné koleso, odev s 
reflexnými prvkami a hasiaci prístroj. 

Hasiaci prístroj v osobnom aute budete potrebovať v Bielorusku, v Bulharsku, v Estónsku, v Grécku, v Litve, v Lotyšsku, v 
Rusku a v Turecku.  

Ťažné lano majte v aute na cestách Chorvátska a do Turecka vojdite len ak budete mať dva výstražné trojuholníky. Do 
Rakúska si zoberte minimálne o jednu reflexnú vestu naviac, podľa dostupných informácii by ich malo vozidlo obsahovať 
rovnaký počet, ako je počet cestujúcich. 

 
 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník, lano +v zimnom období  pri súvislej snehovej vrstve aj zimné 
pneumatiky 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Autolekárnička, reflexná vesta, náhradné žiarovky a poistky, výstražný trojuholník 
 
MAĎARSKO 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
RAKÚSKO 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
POĽSKO 
Autolekárnička, výstražný trojuholník. Miestni v Poľsku musia mať aj hasiaci prístroj. 
 
NEMECKO 
Autolekárnička, výstražný trojuholník, v zimnom období  pri súvislej snehovej vrstve aj zimné pneumatiky  
 
FRANCÚZSKO 
Alkoholtester, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
BELGICKO  
Autolekárnička, reflexná vesta – iba diaľnice, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj – len miestny 
 
BULHARSKO:  
Autolekárnička, náhradné žiarovky a poistky, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
CYPRUS 
Autolekárnička 
 
DÁNSKO 
Výstražný trojuholník 
 
 ESTÓNSKO 
Autolekárnička, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
FÍNSKO 
Reflexná vesta, zimné pneumatiky v zimnom období 1.12.-28.2.,  
výstražný trojuholník 
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GRÉCKO 
Autolekárnička, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
HOLANDSKO 
Výstražný trojuholník, autolekárnička /odporúčanie/ 
 
CHORVÁTSKO 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník /2 trojuholníky pri ťahaní prívesu/ 

ÍRSKO 
Autolekárnička, výstražný trojuholník, náhradné žiarovky a poistky 
 
LITVA 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
LOTYŠSKO  
Autolekárnička, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
LUXEMBURSKO  
Reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
MALTA 
Autolekárnička 
 
PORTUGALSKO 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
                
 
          RUMUNSKO 
          Autolekárnička, výstražný trojuholník, hasiaci prístroj 
 
          SLOVINSKO 
          Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
          ŠPANIELSKO 
          Reflexná vesta, 2x výstražný trojuholník 
 
          ŠVAJČIARSKO 

   Výstražný trojuholník 
 
 
 
 
ŠVÉDSKO 
Výstražný trojuholník 
 
TALIANSKO 
Autolekárnička, reflexná vesta, výstražný trojuholník 
 
VEĽKÁ BRITÁNIA 
Nemá povinnú výbavu vozidla 
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