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ZASTAVENIE VOZIDLA KVÔLI NEŽIADUCEJ UDALOSTI 
 

Núdzové státie vozidla 
(Predpis č. 8/2009 Z. z., Druhá časť,  Druhá Hlava § 24)  
Zákon charakterizuje núdzové státie ako prerušenie jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade, v dôsledku dopravnej 
nehody.  
 
Označenie prekážky cestnej premávky 
(Predpis č. 8/2009 Z. z., Druhá časť,  Druhá Hlava § 43)  
Prekážka cestnej premávky sa označuje najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za 
zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zástavkou a už spomínaným výstražným 
trojuholníkom.   
 
        Umiestnenie výstražného trojuholníka, svetelná signalizácia 
        (Predpis č. 8/2009 Z. z., Druhá časť,  Druhá Hlava § 24) 
        Podľa zákona je vodič povinný umiestniť trojuholník na okraj 
vozovky         tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo 
        vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej 
        ceste najmenej 100 m za vozidlom. V inom prípade vám hrozí 
pokuta         vo výške 60€. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú 
        okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, 
        ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je 
        povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na 
        vozovke.  
 
Bezpečnostný odev  
(Predpis č. 8/2009 Z. z., Druhá časť,  Prvá Hlava § 5)  
Vodič je povinný mať oblečený bezpečnostný odev, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, 
najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký 
bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými 
bezpečnostnými zbormi. 
 
Čo je bezpečnostný odev 
(Predpis č. 9/2009 Z.z., § 4)  
Viditeľný bezpečnostný odev je napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka 
oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm
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. 

Tento odev 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. 
 
Státie na diaľnici 
(Predpis č. 8/2009 Z. z., Druhá časť,  Druhá Hlava § 36) 
Vozidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť ako prekážku 
cestnej premávky.  
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