
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  
- https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/106 

- Materiál v pripomienkovom konaní do 04.03.2022 
 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvom vnútra SR ako 
iniciatívny návrh 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Hlavným cieľom návrhu vyhlášky je teda upraviť dopravné značenie v súlade s týmito zmenami, teda doplniť 
ustanovenia o označovaní začiatkov a koncov častí obcí v jazyku národnostnej menšiny a doplniť dopravné 
značky o začiatku a konci bicyklovej cesty. Okrem toho sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie platnosti 
niektorých dopravných značiek a možnosti umiestňovania priecestných signálov tak, aby sa vytvoril väčší 
časový priestor na zosúladenie umiestnených značiek s novými pravidlami o ich platnosti, resp. na prípravu 
nových technických predpisov 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 31.03.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Hlavným cieľom návrhu vyhlášky je teda upraviť dopravné značenie v súlade s týmito zmenami, teda doplniť 
ustanovenia o označovaní začiatkov a koncov častí obcí v jazyku národnostnej menšiny a doplniť dopravné 
značky o začiatku a konci bicyklovej cesty. RÚZ k návrhu predkladá nižšie uvedenú pripomienku 
s cieľom doplniť výnimku pre vozidlá prevádzkovateľov energetických sietí zo zákazu státia alebo 
zastavenia pri riešení mimoriadnych situácií. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu 
Navrhujeme doplniť čl. I Návrhu o nový bod, ktorý obsahuje doplnenie ustanovenia § 28 vyhlášky tak, aby 
bola aktuálna výnimka podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých, rozšírená aj na vozidlá prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľa siete 
podľa osobitného predpisu. 
 
Navrhované legislatívne znenie: 
 
Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov definovaných v zozname obsiahnutom v ustanovení § 28 Vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, o vozidlá prevádzkovateľov 
sústavy alebo siete podľa osobitného predpisu, o nové ustanovenie bodu ac) s nasledovným znením: 
„ac) prevádzkovateľa sústavy alebo siete podľa osobitného predpisu1“ 
  
Poznámka pod čiarou: 1 Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
Odôvodnenie: 
Pri riešení mimoriadnych situácií sa častokrát vyskytujú prípady, kedy sú vodičom vozidiel vykonávajúcich 
činnosť pri takejto mimoriadnej situácii ukladané sankcie za porušenie zákazu státia/zastavenia alebo 
zákazu vjazdu. Zamestnanci prevádzkovateľov sústav/sietí podľa osobitného predpisu (napríklad zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike) poskytujú v mnohých prípadoch súčinnosť pri riešení mimoriadnych situácií 
príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky a/alebo Hasičského zboru Slovenskej republiky, no na 
ich vozidlá sa výnimka zo zákazu vjazdu, zákazu zastavenia či zákazu státia, nevzťahuje. Máme za to, že 
udelenie výnimky pre vozidlá prevádzkovateľov sústav/sietí, vykonávajúcich činnosť pri odstránení poruchy 
alebo havárie na sústave/sieti, resp. pri údržbe/prevádzke sústavy/siete, je namieste. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/106


 

Zdroj:  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/106  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/106

