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Abstrakt 

Kategória vozidla je základný znak každého vozidla, ktorý stanoví výrobca pri výrobe vozidla 

a následne je potvrdený schvaľovacím úradom
2
. Od kategórie vozidla sa odvádzajú rôzne 

požiadavky, či už na konštrukciu vozidla alebo v samotnej prevádzke aj platenie rôznych 

poplatkov alebo daní. Preto je potrebné vedieť zatriediť vozidlo do správnej kategórie. 

Kľúčové slová 

vozidlo, kategória vozidla, druh vozidla, motocykel, trojkolka, štvorkolka, osobné vozidlo, 

autobus, nákladné vozidlo, príves, náves, traktor, pracovný stroj 

Abstract 

Vehicle category is an essential feature of each vehicle, which is determined by the producer 

during the production and subsequently confirmed by the approval authority. Varieties of 

requirements are determined by the category of the vehicle, either during the construction of 

the vehicle or by the actual operation, or the fees and taxes. It is therefore necessary to know 

the classification of the vehicle and the correct category. 

Key words 

vehicle, category of vehicle, kind of vehicle, motorcycle, tricycle, quadricycle, passenger 

vehicle, bus, lorry, trailer, semi-trailer, tractor, working machinery 

 

1. Úvod 

Tento príspevok poukazuje na základné kategórie vozidiel a vysvetľuje ich vzájomné 

rozdiely. Kategória vozidla je základné rozdelenie vozidiel do radov vozidiel, ktoré majú 

rovnaké konštrukčné znaky. S kategóriou vozidla sú späté všetky technické požiadavky 

stanovené regulačnými aktmi pre schválenie vozidla (homologizáciu) na prevádzku v cestnej 

premávke. Kategória vozidla je základný znak vozidla, ktorý sa uvádza v registračných 

dokladoch vozidla.
3)

 Od kategórie vozidla je v niektorých štátoch odvodené aj platenie 

rôznych daní a poplatkov. 

V oblasti kategórií vozidiel od 1. januára 2016 dôjde k zmenám v kategórii L podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní 

a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek a k zmenám 

v kategóriách T a C podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 

z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad 

trhom s týmito vozidlami. Z uvedeného dôvodu sa v tomto príspevku budem zaoberať 

kategóriami vozidiel platnými od 1. januára 2016. 

                                                 
1
 Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

štátny dopravný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava, email: 

lubomir.moravcik@mindop.sk 
2
 Schvaľovací úrad je orgán členského štátu kompetentný vo všetkých oblastiach schvaľovania vozidla, 

v procese povoľovania, vydávania a v prípade potreby odnímania schválení na prevádzku v cestnej premávke. 
3 Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) alebo technické osvedčenie 

vozidla. 

mailto:lubomir.moravcik@mindop.sk
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2. Základné rozdelenie vozidiel 

Základné rozdelenie vozidiel je upravené v § 3 zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 

Z. z.“), kde sa vozidlá rozdeľujú medzi cestné vozidlá a zvláštne vozidlá. 

Cestným vozidlom sa rozumie motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené 

na účely prevádzky v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru. Medzi 

cestné vozidlá patria: 

a) dvojkolesové vozidlá alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky, 

b) osobné vozidlá, 

c) autobusy,  

d) nákladné vozidlá, 

e) špeciálne vozidlá, 

f) prípojné vozidlá, 

g) ostatné vozidlá. 

Zvláštnym vozidlom sa rozumie motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo 

vyrobené na iné účely než na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených 

podmienok možno schváliť na prevádzku v cestnej premávke. Medzi zvláštne vozidlá patria: 

a) poľnohospodárske traktory, lesné traktory a ich prípojné vozidlá, 

b) pracovné stroje samohybné, 

c) pracovné stroje prípojné, 

d) nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou 

osobou, 

e) snežné skútre. 

Podrobnejšie rozdelenie vozidiel v súvislosti s vystavovaním dokladov k vozidlám 

upravuje príloha č. 5 k vyhláške č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení 

o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla. 

Rozdelením vozidiel sa zaoberajú aj technické normy: STN 30 0024
4)

 a ISO 3833.
5)

 

 

3. Základné kategórie vozidiel 

Rozdelenie kategórií vozidiel je upravené v prílohe č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z., 

kde sa vozidlá rozdeľujú medzi tieto základné kategórie vozidiel: 

 kategória L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, 

 kategória M – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa 

na dopravu osôb, 

 kategória N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa 

na dopravu nákladov, 

 kategória O – prípojné vozidlá, 

 kategória T – kolesové traktory, 

 kategória C – pásové traktory, 

 kategória R – prípojné vozidlá za traktory, 

 kategória S – ťahané vymeniteľné stroje za traktory, 

                                                 
4
 STN 30 0024 Základná terminológia cestných vozidiel. Druhy vozidiel. 

5
 ISO 3833:1977 Cestné vozidlá – typy – pojmy a definície. 
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 kategória P – pracovné stroje, 

 kategória LS – snežné skútre, 

 kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií. 

Rozdelenie vychádza z troch základných rámcových smerníc pre schvaľovanie 

vozidiel (nariadenia (EÚ) č. 168/2013, smernice 2007/46/ES a nariadenia(EÚ) č. 167/2013) 

spolu s národnou úpravou, ktorá nie je pokrytá rámcovými smernicami. 

Zaradenie vozidla do príslušnej kategórie si určuje výrobca vozidla ešte pred 

schválením vozidla na prevádzku v cestnej premávke a následne schvaľovací úrad schvaľuje 

vozidlo. To znamená, že okrem výrobcu vozidla musí zatriedenie vozidla do príslušnej 

kategórie ovládať aj schvaľovací úrad. 

Od kategórie vozidla závisí, či vozidlo príslušnej kategórie podlieha alebo nepodlieha 

schváleniu na prevádzku v cestnej premávke alebo či vozidlo podlieha alebo nepodlieha 

prihláseniu do evidencie vozidiel, teda či vozidlo musí byť povinne vybavené tabuľkou 

s evidenčným číslom alebo nie. Viac o tejto téme je v kapitole 11. 

Na kategóriu vozidla sú pri schválení vozidla naviazané rôzne technické požiadavky, 

ktoré platia pre jednu kategóriu, ale naopak pre inú kategóriu neplatia. Napríklad technické 

požiadavky pre zariadenia obmedzujúce rýchlosť (obmedzovače rýchlosti) podľa smernice 

92/24/ES
6)

 platia iba pre kategórie vozidiel M2, M3, N2 a N3. Alebo technické požiadavky na 

recyklovateľnosť vozidla podľa smernice 2005/64/ES
7)

 platia iba pre vozidlá kategórie M1 

a N1. Aj pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke platia niektoré požiadavky 

v závislosti od kategórie vozidla, napríklad povinné použitie zimných pneumatík pre vozidlá 

kategórie M a N
8)

 alebo povinnou výbavou protisklzovými (snehovými) reťazami musia byť 

povinne vybavené vozidlá kategórie N3.
9)

 Podľa kategórie vozidla sa určuje v akých 

ustanovených lehotách sa musí vozidlo podrobiť pravidelnej technickej kontrole vozidla
10)

 

alebo pravidelnej emisnej kontrole motorového vozidla.
11)

 

 

4. Vozidlá kategórie L 

Kategória L vychádza z nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a delí sa na sedem kategórií 

označených arabským číslom a malým písmenom „e“, ktoré označuje, že ide o rozdelenie 

podľa tzv. „bruselských“ predpisov resp. predpisov Európskej únie. Následne sa tieto 

                                                 
6
 Smernica Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992, ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich 

palubných systémov určitých kategórií vozidiel v platnom znení. 
7
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových 

vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zúžitkovateľnosť v platnom znení. 
8
 § 38 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
9
 § 16 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov. 
10

 § 47 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
11

 § 67 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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kategórie delia medzi subkategórie, pričom sa k označeniu kategórie vozidla cez pomlčku 

pridáva ďalší znak. 

Medzi vozidlá kategórie L nepatria: 

a) vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 6 km/h; 

b) vozidlá určené na používanie telesne postihnutými osobami; 

c) vozidlá určené výlučne na ovládanie pešími osobami; 

d) vozidlá určené výlučne na používanie v súťaži; 

e) vozidlá projektované a vyrobené na použitie pre ozbrojené služby, služby civilnej 

a požiarnej ochrany, útvary zodpovedné za udržiavanie verejného poriadku a 

pohotovostné zdravotné služby; 

f) poľnohospodárske alebo lesné vozidlá, pracovné stroje a motorové vozidlá; 

g) vozidlá určené hlavne na použitie v teréne a konštruované na jazdu na nespevnených 

povrchoch; 

h) pedálové bicykle, ktoré sú vybavené pomocným elektrickým motorom s maximálnym 

trvalým menovitým výkonom 250 W alebo menej, ktorého výkon sa preruší, keď cyklista 

prestane šliapať do pedálov, a postupne sa znižuje a nakoniec sa preruší skôr, ako vozidlo 

dosiahne rýchlosť 25 km/h; 

i) samovyrovnávacie vozidlá;
12

 

j) vozidlá, ktoré nie sú vybavené aspoň jedným sedadlom; 

k) vozidlá vybavené akýmkoľvek miestom na sedenie pre vodiča alebo jazdca, ktorého bod 

R je vo výške ≤ 540 mm v kategóriách L1e, L3e a L4e alebo ≤ 400 mm v kategóriách 

L2e, L5e, L6e a L7e. 

 

L1e až L7e Spoločné klasifikačné kritériá 

1. dĺžka ≤ 4 000 mm alebo ≤ 3 000 mm 

pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3 700 mm 

pre vozidlá L7e-C a  

2. šírka ≤ 2 000 mm alebo ≤ 1 000 mm 

pre vozidlá L1e alebo ≤ 1 500 mm pre 

vozidlá L6e-B alebo L7e-C a 

3. výška ≤ 2 500 mm a 

L1e Ľahké motorové dvojkolesové vozidlo 4. dvojkolesové a s predpísaným 

pohonom
13

 a  

                                                 
12

 „Samovyrovnávacie vozidlo“ je koncepcia vozidla založená na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktorá na 

zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém a zahŕňa motorové jednokolesové vozidlá 

alebo motorové dvojkolesové, dvojstopové vozidlá. 
13

 Predpísaný pohon podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013: 

a) vozidlo poháňané spaľovacím motorom: 

— vznetovým (CI), 

— zážihovým (PI); 

b) poháňané motorom s vonkajším spaľovaním, turbínovým motorom alebo motorom s rotačnými piestami, 

pričom na účely splnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia a funkčnú bezpečnosť sa vozidlo 

vybavené takýmto pohonom považuje za vozidlo poháňané PI vnútorným spaľovacím motorom; 
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5.  zdvihový objem motora ≤ 50 cm
3
, ak 

vnútorný spaľovací motor tvorí časť 

usporiadania pohonu vozidla, a  

6. maximálna konštrukčná rýchlosť 

vozidla ≤ 45 km/h a  

7. maximálny trvalý menovitý alebo 

čistý výkon  ≤ 4 000 W a  

8. maximálna hmotnosť = technicky 

prípustná hmotnosť podľa údajov 

výrobcu a 

L1e-A - Bicykel s pohonným systémom 

 

 

9. pedálové bicykle vybavené 

pomocným pohonom so základným 

cieľom pomôcť pri šliapaní do 

pedálov a  

10. výkon pomocného pohonu sa preruší, 

keď vozidlo dosiahne rýchlosť ≤ 25 

km/h a  

11. maximálny trvalý menovitý alebo 

čistý výkon ≤ 1 000 W a  

12. trojkolesový alebo štvorkolesový 

bicykel s pohonným systémom, 

spĺňajúci doplnkové špecifické 

subklasifikačné kritériá 9 až 11, je 

klasifikovaný ako technicky 

rovnocenný s dvojkolesovým 

vozidlom L1e-A 

L1e-B - Dvojkolesový moped 

 

9. každé vozidlo kategórie L1e, ktoré 

nemôže byť klasifikované podľa 

kritérií 9 až 12 pre vozidlo L1e-A. 

L2e Trojkolesový moped 
4. trojkolesové a s predpísaným 

                                                                                                                                                         
c) poháňané motorom na stlačený vzduch, ktoré neprodukujú vyššie úrovne znečisťujúcich látok a/alebo 

inertných plynov ako úrovne, ktoré sú už prítomné v okolitom vzduchu, pričom sa takéto vozidlo 

vzhľadom na požiadavky na funkčnú bezpečnosť, uloženie a dodávku paliva považuje za vozidlo 

poháňané plynným palivom; 

d) poháňané elektrickým motorom; 

e) hybridné vozidlo s kombináciou akéhokoľvek pohonu uvedeného v písmenách a), b), c) alebo d) tohto 

odseku alebo akoukoľvek viacnásobnou kombináciou týchto pohonných usporiadaní vrátane kombinácie 

viacerých spaľovacích a/alebo elektrických motorov. 

   

http://www.top-bazar.sk/cyklo-bazar/cestne-bicykle/ponukam-na-predaj-nepouzity-novy-elektrobicykel-74541/
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pohonom
12

 a  

5. zdvihový objem motora ≤ 50 cm
3
, ak 

vnútorný spaľovací motor alebo 

objem motora ≤ 500 cm
3
, ak 

spaľovací motor tvorí časť 

usporiadania pohonu vozidla, a  

6. maximálna konštrukčná rýchlosť 

vozidla ≤ 45 km/h a  

7. maximálny trvalý menovitý alebo čistý 

výkon  ≤ 4 000 W a  

8. hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 270 

kg a  

9. vybavený maximálne dvoma miestami 

na sedenie vrátane miesta pre vodiča 

a 

L2e-P - Trojkolesový moped na prepravu 

osôb 

 

 

10. vozidlo subkategórie L2e, iné než to, 

ktoré je v súlade so špecifickými 

klasifikačnými kritériami pre vozidlo 

subkategórie L2e-U 

L2e-U - Trojkolesový moped na pracovné 

účely 

 

10. výhradne konštruovaný na prepravu 

tovaru s otvorenou alebo uzavretou, 

prakticky rovnou a horizontálnou 

ložnou plochou, ktorý spĺňa tieto 

kritériá:  

a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × 

dĺžkavozidla × maxim. šírkavozidla alebo  

b) rovnocenná ložná plocha, ako je 

uvedená vyššie, na účely montáže 

http://www.google.sk/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMItsjhrISwxwIVhVgUCh21cA4Z&url=http%3A%2F%2Fwww.alibaba.com%2Fproduct-detail%2FCE-china-electric-3-wheel-trike_60192439215.html&ei=PMjRVba6C4WxUbXhucgB&psig=AFQjCNGVdRCpKyICuIcxVHwnwI8Jmj7OJg&ust=1439898044386144
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiZ99GDsMcCFQZdFAodkggDQA&url=http%3A%2F%2Fwww.maxiaids.com%2Fmotorized-scooters&ei=fcfRVejmKoa6UZKRjIAE&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHIZygqIbUm0eOF68ymjpm11lS2gQ&ust=1439897791678292
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strojov a/alebo zariadenia a  

c) skonštruovaný s ložnou plochou, ktorá 

je jasne oddelená pevnou priečkou od 

priestoru určeného pre osoby vo 

vozidle, a  

d) na ložnej ploche možno viezť tovar 

s minimálnym obsahom 600 mm 

kubických. 

L3e Dvojkolesový motocykel 4. dvojkolesový a s predpísaným 

pohonom
12

 a  

5. maximálna hmotnosť = technicky 

prípustná hmotnosť podľa údajov 

výrobcu a  

6. dvojkolesové vozidlo, ktoré nemôže 

byť klasifikované podľa kategórie 

L1e 

L3e-A1 - Motocykel s nízkym výkonom 

 

7. objem motora ≤ 125 cm
3
 a  

8. maximálny trvalý menovitý alebo čistý 

výkon  ≤ 11 kW a  

9. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,1 kW/kg 

L3e-A2 - Motocykel so stredným 

výkonom 

 

7. maximálny trvalý menovitý alebo čistý 

výkon ≤ 35 kW a  

8. pomer výkon/hmotnosť ≤ 0,2 kW/kg a  

9. nie je odvodený od vozidla vybaveného 

motorom, ktorého výkon je 

dvojnásobný, a  

10. každé vozidlo kategórie L3, ktoré 

nemôže byť klasifikované podľa 

doplňujúcich subklasifikačných 

kritérií 7, 8 a 9 pre vozidlo L3e-A1 

L3e-A3 - Motocykel s vysokým výkonom 7. každé vozidlo L3e, ktoré nemôže byť 

klasifikované podľa klasifikačných 

kritérií pre vozidlo L3e-A1 alebo 

L3e-A2 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiDlLqDsMcCFUvsFAodFgoDDQ&url=http%3A%2F%2Fenterpriseresilienceblog.typepad.com%2Fenterprise_resilience_man%2F2011%2F08%2Fsurmounting-the-last-mile-challenge-in-urban-areas-part-2-small-and-clean-vehicles.html&ei=S8fRVeixM8vYU5aUjGg&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHIZygqIbUm0eOF68ymjpm11lS2gQ&ust=1439897791678292
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGXu8uBsMcCFcq4FAodUhoM0Q&url=http%3A%2F%2Fhonda.avion-za.sk%2F&ei=V8XRVcGPEMrxUtK0sIgN&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEmjVc6YxaXjhRB_wwBZ8rWkNzQvg&ust=1439897297148814
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L3e-AxE – Motocykel enduro 

(x = 1, 2 alebo 3) 

 

a) výška sedadla ≥ 900 mm a  

b) svetlá výška ≥ 310 mm a  

c) celkový prevodový pomer v najvyššom 

prevodovom stupni (primárny 

prevodový pomer x sekundárny 

prevodový pomer pri najvyššej 

rýchlosti x konečný prevodový 

pomer) ≥ 6,0 a  

d) hmotnosť v pohotovostnom stave plus 

hmotnosť pohonnej batérie v prípade 

elektrického alebo hybridného 

elektrického pohonu ≤ 140 kg a  

e) bez miesta na sedenie pre spolujazdca 

L3e-AxT – Trialový motocykel  

(x = 1, 2 alebo 3) 

 

a) výška sedadla ≤ 700 mm a  

b) svetlá výška ≥ 280 mm a  

c) kapacita palivovej nádrže ≤ 4 litre a  

d) celkový prevodový pomer v najvyššom 

prevodovom stupni (primárny 

prevodový pomer x sekundárny 

prevodový pomer pri najvyššej 

rýchlosti x konečný prevodový 

pomer) ≥ 7,5 a  

e) hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 100 

kg a  

f) bez miesta na sedenie pre spolujazdca 

L4e Dvojkolesový motocykel s postranným 

vozíkom 

 

4. základné motorové vozidlo spĺňajúce 

klasifikačné a doplňujúce klasifikačné 

kritériá pre vozidlá L3e a  

5. základné motorové vozidlo vybavené 

jedným postranným vozíkom a  

6. maximálne so štyrmi miestami na 

sedenie vrátane miesta pre vodiča na 

motocykli s postranným vozíkom a  

7. maximálne s dvoma miestami na 

sedenie pre cestujúcich v postrannom 

vozíku a 
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8. maximálna hmotnosť = technicky 

prípustná hmotnosť podľa údajov 

výrobcu 

L5e Motorová trojkolka 4. trojkolesové a s predpísaným 

pohonom
12

 a  

5. hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 

1 000 kg a  

6. trojkolesové vozidlo, ktoré nemôže byť 

klasifikované ako vozidlo L2e a 

L5e-A – Trojkolka 

 

7. vozidlo L5e, iné ako to, ktoré spĺňa 

špecifické klasifikačné kritériá pre 

vozidlo L5e-B, a  

8. maximálne s piatimi miestami na 

sedenie vrátane miesta pre vodiča 

L5e-B – Úžitková trojkolka 

 

7. konštruované ako úžitkové vozidlo 

a charakterizované uzavretým 

priestorom pre vodiča a spolujazdca, 

ktorý je prístupný maximálne z dvoch 

strán, a  

8. vybavené maximálne dvoma miestami 

na sedenie vrátane miesta pre vodiča 

a 

9. výhradne konštruované na prepravu 

tovaru s otvorenou alebo uzavretou, 

prakticky rovnou a horizontálnou 

ložnou plochou, ktoré spĺňa tieto 

kritériá:  

a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × 

dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo 

b) rovnocenná ložná plocha, ako je 

uvedená vyššie, určená na montáž 

strojov a/alebo zariadenia, a  

c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá 

je zreteľne oddelená pevnou priečkou 

od priestoru určeného pre osoby vo 

vozidle, a  

d) na ložnej ploche možno viezť tovar 

s minimálnym objemom 600 mm 

kubických. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJuVqvOEsMcCFUPAFAodqzUAMA&url=http%3A%2F%2Fwww.everychina.com%2Fm-motorcycle-with-sidecar%3Fcpc_kw%3Dmotorcycle%2520with%2520side%2520car%26cpc_flag%3Dc66082&ei=0MjRVZvtCsOAU6vrgIAD&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNE8WxHrw_eZjvhJehJmEAPHSkH0VQ&ust=1439898131519725
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIaj_YSGsMcCFQvAFAodMr0OSg&url=http%3A%2F%2Fwww.ecvv.com%2Fproduct%2F1380473.html&ei=AcrRVcaeJouAU7L6utAE&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHHTon1DVpya06nWZPcHu6NvjxCyQ&ust=1439898451906403
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L6e Ľahká štvorkolka 4. štvorkolesové a s predpísaným 

pohonom
12

 a  

5. maximálna konštrukčná rýchlosť 

vozidla ≤ 45 km/h a  

6. hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 425 

kg a  

7. objem motora ≤ 50 cm
3
, ak motor PI 

alebo objem motora ≤ 500 cm
3
, ak 

motor CI tvorí časť usporiadania 

pohonu vozidla, a  

8. vybavené maximálne dvoma miestami 

na sedenie vrátane miesta pre vodiča 

a 

L6e-A – Ľahká cestná štvorkolka 

 

9. vozidlo L6e nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L6e-

B a  

10. maximálny trvalý menovitý alebo 

čistý výkon  ≤ 4 000 W 

L6e-B – Ľahká štvorkolka 

 

9. uzavretý priestor pre vodiča 

a spolujazdcov prístupný maximálne 

z troch strán a  

10. maximálny trvalý menovitý alebo 

čistý výkon  ≤ 6 000 W a 

L6e-BP – Ľahká štvorkolka na prepravu 

osôb 

 

 

11. vozidlo L6e-B konštruované hlavne na 

prepravu osôb a  

12. vozidlo L6e-B, iné než to, ktoré spĺňa 

špecifické klasifikačné kritériá pre 

vozidlo L6e-BU 

L6e-BU – Ľahká štvorkolka na pracovné 

účely 

11. výhradne konštruované na prepravu 

tovaru s otvorenou alebo uzavretou, 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7QpJOUsMcCFUKyFAod1z8DLQ&url=http%3A%2F%2Fwww.onroadbuggies.co.uk%2F%3FQuadbikes&ei=zdjRVb62LMLkUtf_jOgC&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHERuP51W5MSd3i51-5mody5WUBgg&ust=1439902260594430
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prakticky rovnou a horizontálnou 

ložnou plochou, ktoré spĺňa tieto 

kritériá:  

a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × 

dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo  

b) rovnocenná ložná plocha, ako je 

uvedená vyššie, na montáž strojov 

a/alebo zariadenia a  

c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá 

je zreteľne oddelená pevnou priečkou 

od priestoru určeného pre osoby vo 

vozidle, a  

d) na ložnej ploche možno viezť tovar 

s minimálnym objemom 600 mm 

kubických 

L7e Ťažká štvorkolka 4. štvorkolesové a s predpísaným 

pohonom
12

 a  

5. hmotnosť v pohotovostnom stave: a) ≤ 

450 kg na prepravu osôb b) ≤ 600 kg 

na prepravu tovaru a  

6. vozidlo L7, ktoré nemôže byť zaradené 

ako vozidlo L6e, a 

L7e-A – Ťažká cestná štvorkolka 7. vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-

B alebo L7e-C a  

8. vozidlo určené len na prepravu osôb a  

9. maximálny trvalý menovitý alebo čistý 

výkon  ≤ 15 kW a 

L7e-A1 – Ťažká cestná štvorkolka A1 

 

10. maximálne dve obkročné miesta na 

sedenie vrátane miesta pre vodiča a  

11. riadidlá 

L7e-A2 – Ťažká cestná štvorkolka A2 

 

10. vozidlo L7e-A nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-

A1 a  

11. maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú 

určené na sedenie obkročmo vrátane 

miesta pre vodiča 

L7e-B – Ťažká terénna štvorkolka 7. vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-

C a  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfJ3bmUsMcCFQvWFAodMh4OpA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocarrelli.com%2Fnoleggio-auto-elettriche-milano%2F&ei=HtnRVbfCFYusU7K8uKAK&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrZw6OWsMcCFUhtFAodS6cBww&url=http%3A%2F%2Fwww.gemelectriccars.co.uk%2Fes-2-seat-electric-utility-vehicle.php&ei=CNvRVcq1KMjaUcvOhpgM&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322
http://www.google.sk/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRwwAGoVChMI9K6Dx5ewxwIVAbkUCh3-Nw5a&url=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fwiki%2Fdownload%2Fattachments%2F5801244%2FEVE-05-10e.pdf&ei=X9zRVbSDIYHyUv7vuNAF&psig=AFQjCNHsBSUzcgvdXyvLD8QZnhx5aKjKgg&ust=1439903199624829
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8. svetlá výška ≥ 180 mm a 

L7e-B1 – Ťažká terénna štvorkolka 

 

9. maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú 

určené na sedenie obkročmo, vrátane 

miesta pre vodiča a  

10. vybavené riadidlami a  

11. maximálna konštrukčná rýchlosť 

vozidla ≤ 90 km/h a  

12. pomer podvozku k svetlej výške ≤ 6 

L7e-B2 –Štvorkolka side-by-side buggy 

 

 

9. vozidlo L7e-B, iné než vozidlo L7e-B1, 

a  

10. maximálne tri sedadlá, ktoré nie sú 

určené na sedenie obkročmo, vrátane 

miesta pre vodiča, z ktorých dve sú 

umiestnené vedľa seba, a  

11. maximálny trvalý menovitý alebo 

čistý výkon (1 ) ≤ 15 kW a  

12. pomer podvozku k svetlej výške ≤ 8 

L7e-C – Ťažká štvorkolka 

 

7. vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-

B a  

8. maximálny trvalý menovitý alebo čistý 

výkon (1 ) ≤ 15 kW a  

9. maximálna konštrukčná rýchlosť 

vozidla ≤ 90 km/h a 

10. uzavretý priestor pre vodiča 

a spolujazdcov, prístupný maximálne 

z troch strán, a 

L7e-CP – Ťažká štvorkolka na prepravu 

osôb 

 

 

11. vozidlo L7e-C nespĺňajúce špecifické 

klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-

CU a  

12. maximálne štyri sedadlá, ktoré nie sú 

určené na sedenie obkročmo, vrátane 

miesta na sedenie pre vodiča 

L7e-CU – Ťažká štvorkolka na pracovné 

účely 

11. výhradne konštruované na prepravu 

tovaru s otvorenou alebo uzavretou, 

prakticky rovnou a horizontálnou 

ložnou plochou, ktoré spĺňa tieto 

http://www.ligier.sk/page.asp?lang=svk&prg=galeria&status=xtoor
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqbj_yUsMcCFUJyFAod2t0Pow&url=http%3A%2F%2Fgroup.renault.com%2Fen%2Fcompany-vehicles%2Fdiscover%2Frenault-electric-vehicles%2F&ei=qdnRVbqjI8LkUdq7v5gK&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322
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kritériá:  

a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × 

dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo  

b) rovnocenná ložná plocha, ako je 

uvedená vyššie, určená na montáž 

strojov a/alebo zariadenia, a  

c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá 

je jasne oddelená pevnou priečkou od 

priestoru určeného pre osoby vo 

vozidle, a  

d) na ložnej ploche možno viezť tovar 

s minimálnym objemom 600 mm 

kubických a  

12. maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú 

určené na sedenie obkročmo, vrátane 

miesta pre vodiča. 

 

V minulosti sa kategória L delila iba do piatich kategórií. Toto delenie bolo podľa tzv. 

„ženevských“ predpisov, teda z predpisov EHK OSN. Keďže tam došlo k malým rozdielom, 

aby sa toto rozdelenie rozlíšilo, tak pri „bruselskom“ rozdelení sa používa malé písmeno „e“. 

Rozdiely sú znázornené v tabuľke. 

 

L1 – do 50 km.h
-1

 
L1e – do 45 km.h

-1
 

L3e 
14)

 

L2 
L2e – malé trojkolky 

L6e – ľahké štvorkolky 

L3 L3e 

L4 L4e 

L5 
L5e – trojkolky 

L7e – štvorkolky 

 

5. Vozidlá kategórie M, N a O 

Kategórie M, N a O vychádzajú zo smernice 2007/46/ES, ale aj z predošlých smerníc. 

Posledná smernica zaviedla povinné typové schválenie ES vozidiel. V rámci týchto kategórií 

je zavedená aj subkategória pre terénne vozidlá označovaná písmenom „G“ a subkategória pre 

vozidlá na špeciálne účely označovaná písmenom „S“. 

 

 

 

                                                 
14

 Typickou anomáliou medzi kategóriami bol motocykel značky SIMSON s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 

50 km.h
-1

 a zdvihový objem valcov 50 cm
3
, čo podľa „ženevských“ predpisov bolo vozidlo kategórie L1, ale 

podľa „bruselských“ predpisov tým, že konštrukčná rýchlosť bola 50 km/h musel byť zaradený do kategórie 

L3e. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNi5jvqJsMcCFcNvFAodH8QJ4g&url=http%3A%2F%2Fbetterparts.org%2Fpiaggio%2Fpiaggio-porter.html&ei=HM7RVdi7I8PfUZ-Ip5AO&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHdpjqMHeob_o8s7o7krBhSCRa16g&ust=1439899544558326
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDy7e2UsMcCFcO7FAodz2AFUw&url=http%3A%2F%2Fwww.goupil-industrie.eu%2Fgamme.php%3Ftype%3DG3%26page%3Dg3-base-roulante%26&ei=i9nRVfCAKcP3Us_BlZgF&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322
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5.1 Vozidlá kategórie M 

Vozidlá kategórie M sú motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na 

prepravu osôb a ich batožiny. 

 

M1 Vozidlá s maximálne ôsmimi miestami 

na sedenie okrem miesta na sedenie 

vodiča. Vozidlá nemajú žiadny priestor 

pre stojacich cestujúcich. Počet miest 

na sedenie môže byť obmedzený na jedno 

(t.j. miesto na sedenie vodiča). 

 

 
M2 Vozidlá s viac ako ôsmimi miestami 

na sedenie okrem miesta na sedenie 

vodiča, s maximálnou hmotnosťou 

nepresahujúcou 5 ton. Vozidlá môžu mať 

okrem miest na sedenie priestor pre 

stojacich cestujúcich. 

Táto kategória je tiež nazývaná „malé 

autobusy“.  

 

M3 Vozidlá s viac ako ôsmimi miestami 

na sedenie okrem miesta na sedenie 

vodiča, s maximálnou hmotnosťou 

presahujúcou 5 ton. Vozidlá môžu mať 

priestor pre stojacich cestujúcich.
15

 

 

 

                                                 
15

 V súčasnosti pri schválení vozidla stojaci cestujúci nesmú byť u vozidiel kategórie M3 triedy III a triedy B – 

v obidvoch prípadoch ide o diaľkové autobusy. 
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5.2 Vozidlá kategórie N 

Vozidlá kategórie N sú motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na 

prepravu nákladu. 

 

N1 Vozidlá s maximálnou hmotnosťou 

nepresahujúcou 3,5 tony. 

 

 

N2 Vozidlá s maximálnou hmotnosťou 

presahujúcou 3,5 tony, avšak 

nepresahujúcou 12 ton. 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNDxtZShsMcCFYRpFAodgcQNQQ&url=http%3A%2F%2Fmountaineers.is%2Fsuper-trucks%2F&ei=cebRVZD1LoTTUYGJt4gE&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNE8frWh8M4W1TpQ2CTfSXzfdDymEw&ust=1439905765477954
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNDxtZShsMcCFYRpFAodgcQNQQ&url=http%3A%2F%2Fmountaineers.is%2Fsuper-trucks%2F&ei=cebRVZD1LoTTUYGJt4gE&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNE8frWh8M4W1TpQ2CTfSXzfdDymEw&ust=1439905765477954
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N3 Vozidlá kategórie N s maximálnou 

hmotnosťou presahujúcou 12 ton. 

 

 

Zaradenie vozidla do kategórie N je založené na technických vlastnostiach vozidla 

uvedených v nasledovných bodoch: 

1. V zásade je priestor, v ktorom sa nachádzajú všetky miesta na sedenie, úplne oddelený 

od nákladného priestoru. 

2. Odchylne od požiadaviek bodu 1 sa môžu osoby a náklad prepravovať v tom istom 

priestore pod podmienkou, že nákladný priestor je vybavený zabezpečovacími 

zariadeniami určenými na ochranu prepravovaných osôb pred pohybom nákladu počas 

jazdy vrátane prudkého brzdenia a zatáčania. 

3. Zabezpečovacie (uväzovacie) zariadenia určené na zabezpečovanie nákladu podľa bodu 2 

a systémy priečok určené pre vozidlá do 7,5 tony sa projektujú v súlade s ustanoveniami 

technickej normy ISO 27956:2009
16)

. 

3.1 Požiadavky uvedené v bode 3 možno overiť vyhlásením o zhode poskytnutým 

výrobcom. 

3.2 V rámci ďalšej možnosti splnenia požiadaviek bodu 3 môže výrobca 

schvaľovaciemu orgánu preukázať, že namontované zabezpečovacie zariadenia 

vykazujú rovnakú úroveň ochrany, ako je úroveň stanovená v uvedenej norme. 

4. Počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča nepresahuje: 

a) 6 v prípade vozidiel kategórie N1; 

b) 8 v prípade vozidiel kategórií N2 alebo N3. 

5. Vozidlá majú rovnakú alebo väčšiu kapacitu prepravy nákladu ako kapacitu prepravy 

osôb vyjadrenú v kg. 

5.1. Na tento účel musia byť v rámci všetkých konfigurácií, najmä v prípade obsadenia 

všetkých miest na sedenie, splnené tieto podmienky: 

a) keď N = 0: 

                                                 
16

 Oddiely 3 a 4 technickej normy ISO 27956:2009 „Cestné vozidlá – Zabezpečenie nákladu v dodávkových 

vozidlách – Požiadavky a skúšobné metódy“. 
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P – M ≥ 100 kg 

b) keď 0 < N ≤ 2 

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg 

c) keď N > 2 

P – (M + N x 68) ≥ N x 68 

pričom uvedené písmená znamenajú: 

„P“ je maximálna technicky prípustná celková hmotnosť vozidla; 

„M“ je hmotnosť v prevádzkovom stave;  

„N“ je počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča.  

5.2. Do hodnoty M sa započítava hmotnosť vybavenia, ktoré je namontované na vozidle 

na uloženie nákladu (napr. nádrž, karoséria, atď.), manipuláciu s nákladom 

(napr. žeriav, zdvíhacie zariadenie) a zabezpečenie nákladu (napr. zariadenie na 

upevnenie nákladu). Hmotnosť vybavenia, ktoré sa na uvedené účely nepoužíva 

(napr. kompresor, navijak, generátor elektrického prúdu, vysielacie zariadenie, atď.) 

sa, na účely uplatňovania uvedených vzorcov do hodnoty M nezapočítava. 

 

5.3 Vozidlá kategórie O 

Vozidlá kategórie O sú prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu 

nákladu alebo osôb, ako aj ubytovanie osôb. 

 

O1 Prípojné vozidlá s maximálnou 

hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony. 

 
O2 Prípojné vozidlá s maximálnou 

hmotnosťou presahujúcou 0,75 tony, 

avšak nepresahujúcou 3,5 tony. 

 

O3 Prípojné vozidlá s maximálnou 

hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, avšak 

nepresahujúcou 10 ton. 
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O4 Prípojné vozidlá s maximálnou 

hmotnosťou presahujúcou 10 ton. 

 

 

Prípojné vozidlá kategórie O sa podľa tvaru podvozku členia medzi štyri základné 

druhy: 

13. DA Náves - prípojné vozidlo projektované a konštruované na spojenie s ťažnou 

jednotkou alebo s podvozkom pod náves a na prenášanie značného vertikálneho 

zaťaženia na ťažné vozidlo alebo na podvozok pod náves. Zariadenie na spojenie jazdnej 

súpravy pozostáva z návesového čapu a točnice. 

14. DB Ojový príves - prípojné vozidlo s najmenej dvoma nápravami, z ktorých je jedna 

riadená náprava:  

a) vybavená vlečným zariadením, ktoré sa môže pohybovať vertikálne (voči prípojnému 

vozidlu) a  

b) prenášajúca na ťažné vozidlo statické vertikálne zaťaženie menšie ako 100 daN. 

15. DC Príves so stredovou nápravou - prípojné vozidlo, ktorého náprava(-y) je (sú) 

umiestnené blízko ťažiska vozidla (keď je rovnomerne zaťažené) tak, že na ťažné vozidlo 

sa prenáša iba malé statické vertikálne zaťaženie nepresahujúce 10 % zaťaženia 

zodpovedajúceho maximálnej hmotnosti prípojného vozidla alebo zaťaženie 1 000 daN 

(podľa toho, ktoré je menšie). 

16. DE Príves s pevným ojom - prípojné vozidlo s jednou nápravou alebo skupinou náprav 

s ojami, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu prenáša na ťažné vozidlo statické 

zaťaženie nepresahujúce 4 000 daN, a ktorý nespĺňa vymedzenie prípojného vozidla 

so stredovou nápravou. Zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nesmie pozostávať 

z návesového čapu a točnice. 

 

5.4 Terénne vozidlá subkategórie G 

 

„Terénne vozidlo“ znamená vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými 

technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo bežnej vozovky 

(v terénne). V prípade týchto kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom 

a číslom pridáva písmeno „G“. 

Kritéria na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel sú nasledovné: 

1. Vozidlá kategórie M1 alebo N1 sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak zároveň 

spĺňajú tieto podmienky:  

a)  najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, 

aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť; 
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b)  vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;  

c)  stúpavosť samotného vozidla je najmenej 25 %; 

d) vozidlá spĺňajú päť z týchto šiestich požiadaviek: 

i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov; 

ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 20 stupňov;  

iii) prechodový uhol je najmenej 20 stupňov;  

iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm;  

v) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm; 

vi) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.  

2. Vozidlá kategórií M2, N2 alebo M3, ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 12 ton, sa 

zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) 

alebo obe podmienky uvedené v bodoch b) a c): 

a) všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo 

viacerých náprav vypnúť;  

b) i)  najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované 

tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy 

vypnúť;  

 ii)  vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s rovnakým účinkom; 

 iii)  stúpavosť samotného vozidla je 25 %;  

c) ak ich maximálna hmotnosť nepresahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň päť a ak ich 

maximálna hmotnosť presahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň štyri z týchto šiestich 

požiadaviek:  

i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;  

ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;  

iii) prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;  

iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;  

v) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;  

vi) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.  

3. Vozidlá kategórie M3 alebo N3, ktorých maximálna hmotnosť presahuje 12 ton, sa zaradia 

do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) alebo obe 

podmienky uvedené v bodoch b) a c):  

a)  všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo 

viacerých náprav vypnúť;  

b)  i)  najmenej polovica náprav (alebo dve nápravy z troch v prípade trojnápravového 

vozidla a obdobne v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby 

boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť; 

 ii)  vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným 

účinkom;  

 iii)  stúpavosť samotného vozidla je 25 %;  
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c) vozidlá spĺňajú najmenej štyri z týchto šiestich požiadaviek:  

i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;  

ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;  

iii) prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;  

iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;  

v) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;  

vi) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.  

4. Postup kontroly splnenia uvedených geometrických ustanovení je nasledovný: 

4.1. Podmienky skúšky pre geometrické merania  

4.1.1.  Vozidlá patriace do kategórie M1 alebo N1 musia byť v nenaloženom stave, 

s figurínou s hmotnosťou 50 percentilu mužskej populácie na sedadle vodiča 

a musia byť vybavené chladiacou kvapalinou, mazivami, palivom, náradím 

a náhradným kolesom (ak je súčasťou povinnej výbavy). Uvedená figurína sa 

môže nahradiť podobným zariadením s rovnakou hmotnosťou.  

4.1.2.  Vozidlá iné ako vozidlá uvedené v bode 4.1.1 musia byť naložené na svoju 

maximálnu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla. Rozloženie 

hmotnosti na nápravy musí zodpovedať najnepriaznivejšiemu prípadu, 

pokiaľ ide o splnenie príslušných kritérií.  

4.2. Meranie predného nájazdového, zadného nájazdového a prechodového uhla  

4.2.1.  Predný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.10 technickej normy 

ISO 612:1978.  

4.2.2.  Zadný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.11 technickej normy ISO 

612: 978.  

4.2.3.  Prechodový uhol sa meria v súlade s bodom 6.9 technickej normy ISO 

612:1978.  

4.2.4.  Pri meraní zadného nájazdového uhla sa môžu výškovo nastaviteľné 

zariadenia zadnej ochrany proti podbehnutiu nastaviť do hornej polohy.  

4.2.5.  Predpis uvedený v bode 4.2.4 nepredstavuje povinnosť v prípade základného 

vozidla, na ktoré sa má namontovať zadná ochrana proti podbehnutiu ako 

súčasť pôvodného vybavenia. Výrobca základného vozidla však informuje 

výrobcu ďalšieho stupňa, že vozidlo vybavené zadnou ochranou proti 

podbehnutiu musí spĺňať požiadavky týkajúce sa zadného nájazdového uhla.  

4.3. Meranie svetlej výšky  

4.3.1.  Svetlá výška medzi nápravami.  

4.3.1.1. „Svetlá výška medzi nápravami“ je najkratšia vzdialenosť medzi 

rovinou vozovky a najnižším pevným bodom vozidla. Na účely 

uplatňovania tohto vymedzenia sa posudzuje vzdialenosť medzi 

poslednou nápravou prednej skupiny náprav a prvou nápravou 

zadnej skupiny náprav.  
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4.3.1.2. Žiadna pevná časť vozidla nesmie zasahovať do šrafovanej plochy 

na obrázku.  

4.3.2.  Svetlá výška pod nápravou  

4.3.2.1. „Svetlá výška pod jednou nápravou“ je vzdialenosť vrcholu 

kruhového oblúka prechádzajúceho stredom stôp pneumatík kolies 

jednej nápravy na vozovke (pri dvojitých kolesách sa posudzujú 

vnútorné kolesá) a dotýkajúca sa najnižšieho bodu vozidla medzi 

kolesami od základne.  

 
4.3.2.2. V prípade potreby sa meranie svetlej výšky vykonáva na každej 

náprave zo skupiny náprav.  

4.4. Stúpavosť znamená schopnosť vozidla prekonávať stúpanie.  

 

5.5 Vozidlá na špeciálne účely subkategórie S 

 

„Vozidlo na špeciálne účely“ znamená vozidlo kategórie M, N alebo O 

so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si 

vyžaduje špeciálnu úpravu a/alebo špeciálne vybavenie. V prípade neúplných vozidiel, ktoré 

majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla 

písmenom a číslom pridáva písmeno „S“. 

 

Obytný 

automobil 

SA Vozidlo kategórie M 

s priestorom na ubytovanie 

osôb, ktoré obsahuje aspoň túto 

výbavu:  

a) sedadlá a stôl;  

b) zariadenie na spanie, ktoré 

môže byť vytvorené zo sedadiel;  
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c) zariadenia na varenie;  

d) skladovacie zariadenia.  

Toto vybavenie je v obytnom 

priestore pevne prichytené. Stôl 

však môže byť konštruovaný 

tak, aby sa dal ľahko odstrániť.  

 
Pancierové 

vozidlo 

SB Vozidlo s pancierom proti 

strelám určené na ochranu 

prepravovaných osôb alebo 

nákladu.  

 

 

Sanitné 

vozidlo 

SC Vozidlo kategórie M určené na 

prepravu chorých alebo 

ranených osôb, ktoré je na tento 

účel špeciálne vybavené.  

Priestor pre pacienta musí 

spĺňať technické požiadavky 

normy EN 1789: 2007 

„Zdravotnícke dopravné 

prostriedky a ich vybavenie – 

Cestné sanitné vozidlá“ 

s výnimkou oddielu 6.5 

„Zoznam vybavenia“.  

Sanitné vozidlo je vozidlom 

kategórie M, preto podľa počtu 

prepravovaných cestujúcich 

môže byť M1, M2 a M3. 

Na účely vystavovania dokladov 

vozidla sa sanitné vozidlá delia: 

- ZZS (resp. PCHR) vozidlo 

záchrannej zdravotnej služby 

(resp. vozidlo na prepravu 

chorých a ranených), 

- RZP vozidlo rýchlej 
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zdravotníckej pomoci (môže 

byť vo vyhotovení rýchlej 

lekárskej pomoci alebo 

rýchlej záchrannej pomoci, 

podľa toho, či je v sanitnom 

vozidle lekár alebo 

záchranár, 

- VLS vozidlo lekárskej 

služby, 

- SZP vozidlo na špeciálnu 

zdravotnícku potrebu. 

 

 
Pohrebné 

vozidlo 

SD Vozidlo kategórie M určené na 

prepravu zosnulých osôb, ktoré 

je na tento účel špeciálne 

vybavené.  

Pohrebné vozidlo je vozidlom 

kategórie M, preto podľa počtu 

prepravovaných cestujúcich 

môže byť M1, M2 a M3. 

V minulosti boli pohrebné 

vozidlá nesprávne 

kategorizované do kategórie N. 

 

Vozidlo na 

prepravu 

osôb na 

invalidnom 

vozíku 

SH Vozidlo kategórie M1 osobitne 

konštruované alebo upravené 

tak, aby zodpovedalo potrebám 

jednej alebo viacerých osôb 

sediacich počas jazdy na svojom 

invalidnom vozíku.  

 
Obytný 

príves 

SE Vozidlo kategórie O definované 

v bode 3.2.1.3 normy ISO 3833: 

1977.  

(Príves určený na používanie na 

ceste poskytujúci mobilné 

ubytovanie.) 

Obytné prípojné vozidlo môže 

byť aj vo vyhotovení náves. 
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Pojazdný 

(samohybný) 

žeriav 

SF Vozidlo kategórie N3, ktoré nie 

je vybavené na prepravu 

nákladu a je vybavené žeriavom, 

ktorého moment bremena sa 

rovná 400 kNm alebo je vyšší.  

Niektoré štáty žeriavy nesprávne 

kategorizujú ako kategóriu PS 

pracovné stroje samohybné.  

 
Špeciálna 

skupina 

SG Vozidlo na špeciálne účely, 

ktoré nezodpovedá žiadnemu 

inému vymedzeniu vozidiel na 

špeciálne použitie.  

Ide napríklad o 

- autorýpadlo, 

- čerpadlo betónu, 

- elektrocentrála, 

- zametacie vozidlo, 

- pojazdná dielňa, 

- pojazdná lanovka, 

- zdvíhacia plošina, 

- hasičské vozidlo 

- a podobne. 

 

 

 

Podvozok 

pod náves 

SJ Vozidlo kategórie O vybavené 

točnicou na podopretie návesu 

s cieľom zmeniť náves na 

príves.  

 
Prípojné 

vozidlo na 

prepravu 

nadmerného 

nákladu 

SK Vozidlo kategórie O4 určené na 

prepravu nedeliteľného nákladu, 

ktorý vzhľadom na svoje 

rozmery podlieha rýchlostným a 

dopravným obmedzeniam. Toto 

vymedzenie sa vzťahuje aj na 

prípojné vozidlá 

s hydraulickými modulmi bez 

ohľadu na počet modulov.  

 

 

 



 

 

 

 

12. medzinárodná konferencia „Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach“   25/47 

8. októbra 2015, Nitra 

5.6 Terénne vozidlá na špeciálne účely subkategórie G a subkategórie S 

„Terénne vozidlo na špeciálne účely“ znamená vozidlo patriace do kategórie M alebo 

N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými pre terénne vozidlá a pre vozidlá 

na špeciálne účely. V prípade týchto kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla 

písmenom a číslom pridáva písmeno „G“. V prípade neúplných vozidiel, ktoré majú patriť 

do subkategórie vozidiel na špeciálne účely sa okrem toho pridáva druhé písmeno „S“.  

 

6. Vozidlá kategórií T, C, R a S 

Vozidlá kategórií T, C, R a S vychádzajú z nariadenia (EÚ) č. 167/2013, ale aj 

z predošlých predpisov. V súčasnosti je zavedené povinné typové schválenie ES vozidiel iba 

pre vozidlá kategórií T1, T2 a T3. Pre ostatné kategórie vozidiel (T4, C, R a S) je možnosť 

výberu typové schválenie ES alebo národné typové schválenie. 

 

6.1 Vozidlá kategórie T 

Vozidlá kategórie T sú kolesové traktory. Kolesový traktor je každé motorové, 

kolesové poľnohospodárske alebo lesné vozidlo s minimálne dvoma nápravami a maximálnou 

konštrukčnou rýchlosťou minimálne 6 km/h, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej 

sile a ktoré je hlavne projektované na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých 

vymeniteľných zariadení projektovaných na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných 

prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel alebo zariadení; 

môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo 

lesnom hospodárstve a/alebo môže byť vybavené jedným alebo viacerými sedadlami pre 

spolujazdcov. 

 

T1 Kolesové traktory s nápravou, ktorá je 

najbližšie k vodičovi a má minimálny 

rozchod kolies aspoň 1 150 mm, 

s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 

600 kg a so svetlou výškou maximálne 

1 000 mm 
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T2 Kolesové traktory s minimálnym 

rozchodom kolies menším než 1 150 mm, 

s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 

600 kg a so svetlou výškou maximálne 

600 mm, ak výška ťažiska traktora 

(meraná od zeme) vydelená priemerným 

minimálnym rozchodom kolies každej 

nápravy presiahne 0,90, maximálna 

konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 

km/h.  

 

T3 Kolesové traktory s pohotovostnou 

hmotnosťou maximálne 600 kg. 

 

T4 Kolesové traktory na osobitné účely 
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 T4.1 Traktory s veľkou svetlou výškou 

Kolesové traktory projektované na prácu 

s vysoko rastúcimi plodinami, napr. 

vinnou révou. Majú zvýšený podvozok 

alebo časť podvozku, čo im umožňuje 

pohybovať sa rovnobežne s radom plodín 

a nad nimi, pričom môže mať medzi 

kolesami viac radov plodín. Sú určené na 

prepravu alebo pohon nástrojov, ktoré 

môžu byť namontované vpredu, medzi 

nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď 

je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška 

meraná kolmo na rady plodín je väčšia 

než 1 000 mm. Ak však výška ťažiska 

traktora, meraná od zeme, s použitím 

normálnych pneumatík, vydelená 

priemerným minimálnym rozchodom 

kolies každej nápravy presiahne 0,90, 

maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie 

prekročiť 30 km/h. 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDP1_nJuccCFQZdFAodsfEGhg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dCTBd4j3D8&ei=LcnWVbCFDIa6UbHjm7AI&psig=AFQjCNFfwoGP2IKMTbqFx-rd5QKI0DvJGw&ust=1440225828646032
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDP1_nJuccCFQZdFAodsfEGhg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dCTBd4j3D8&ei=LcnWVbCFDIa6UbHjm7AI&psig=AFQjCNFfwoGP2IKMTbqFx-rd5QKI0DvJGw&ust=1440225828646032
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPUoNjJuccCFUFWFAodQ7EI7g&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyA5jReQS72Y&ei=58jWVaPFBcGsUcPiovAO&psig=AFQjCNFfwoGP2IKMTbqFx-rd5QKI0DvJGw&ust=1440225828646032
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPUoNjJuccCFUFWFAodQ7EI7g&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyA5jReQS72Y&ei=58jWVaPFBcGsUcPiovAO&psig=AFQjCNFfwoGP2IKMTbqFx-rd5QKI0DvJGw&ust=1440225828646032
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 T4.2 Traktory s nadmernou šírkou 

Kolesové traktory charakterizované 

veľkými rozmermi, určené predovšetkým 

na prácu na veľkých poľnohospodárskych 

plochách. 

 

 

 

 T4.3 Traktory s malou svetlou výškou 

Kolesové traktory s pohonom štyroch 

kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je 

určené na práce v poľnohospodárstve 

alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú 

charakterizované nosným rámom 

vybaveným jedným alebo viacerými 

vývodovými hriadeľmi, ich maximálna 

technicky prípustná hmotnosť nie je 

väčšia ako 10 ton a pomer tejto hmotnosti 

k maximálnej pohotovostnej hmotnosti je 

menší než 2,5 a výška ťažiska‚ meraná od 

zeme s použitím normálnych pneumatík, 

je menšia ako 850 mm. 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrTm4iDuscCFYhtFAodIx4H7w&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di0dpNy_bsjQ&ei=EAXXVZqLHojbUaO8nPgO&psig=AFQjCNHSRcN-nn1BGoAChjIPjkhSjkudhQ&ust=1440241238274981
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrTm4iDuscCFYhtFAodIx4H7w&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di0dpNy_bsjQ&ei=EAXXVZqLHojbUaO8nPgO&psig=AFQjCNHSRcN-nn1BGoAChjIPjkhSjkudhQ&ust=1440241238274981
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Každá kategória T je označená aj písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej 

rýchlosti: 

— „a“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou najviac 40 km/h, 

— „b“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou presahujúcou 40 km/h. 

 

V prípade, že niektoré pracovné stroje samohybné alebo iné špeciálne vozidlá spĺňajú 

základnú definíciu traktora je možné podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013 resp. aj podľa 

predchádzajúcej smernice 2003/37/ES bolo a je možné, schváliť tieto vozidlá ako traktory 

kategórie T. 

T1 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOu0ubCAuscCFcddFAoddm4MJw&url=http%3A%2F%2Fmaddiesmotorsports.com%2FShowroom%2FCompare-Products%2F6db4249e-f2c7-41c4-970c-a47c00ea1e2c&ei=PwLXVauZIse7UfbcsbgC&psig=AFQjCNEdTC0WcIm5Qx6k9cogruAMwRtQ8w&ust=1440240567877605
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOu0ubCAuscCFcddFAoddm4MJw&url=http%3A%2F%2Fmaddiesmotorsports.com%2FShowroom%2FCompare-Products%2F6db4249e-f2c7-41c4-970c-a47c00ea1e2c&ei=PwLXVauZIse7UfbcsbgC&psig=AFQjCNEdTC0WcIm5Qx6k9cogruAMwRtQ8w&ust=1440240567877605
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T2 

 
 

T3 

 

 

 

Niektoré členské štáty schvaľujú vozidlá na ťahanie návesov ako traktory kategórie T, 

pričom ich bližšie špecifikujú ako nosiče náradia. Konštrukčná rýchlosť týchto traktorov je 

viac ako 40 km/h. Všetky tieto schválenia sú iba národnými schváleniami členských štátov. 

Typickým príkladom takýchto vozidiel je Mercedes-Benz Zetros alebo Tatra Phoenix Agro. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTzzeiFuscCFUa6FAoddAIPMw&url=http%3A%2F%2Fwww.anton-huelsken.de%2Fteleskoplader%2Fmultifarmer.php&ei=8wfXVaSuH8b0UvSEvJgD&psig=AFQjCNFBbzxpQT0jjpecVvDH0zZF7JsALg&ust=1440242023039374
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTzzeiFuscCFUa6FAoddAIPMw&url=http%3A%2F%2Fwww.anton-huelsken.de%2Fteleskoplader%2Fmultifarmer.php&ei=8wfXVaSuH8b0UvSEvJgD&psig=AFQjCNFBbzxpQT0jjpecVvDH0zZF7JsALg&ust=1440242023039374
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMb42JGEuscCFUjrFAodqN8Kmw&url=http%3A%2F%2Fwww.greenpartstore.com%2FJohn-Deere-Black-OPS-Poly-Roof-BM23063.html&ei=MAbXVcagMcjWU6i_q9gJ&psig=AFQjCNG_bdztnj6aPOetS0xCywvKiXb1DA&ust=1440241516810993
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMb42JGEuscCFUjrFAodqN8Kmw&url=http%3A%2F%2Fwww.greenpartstore.com%2FJohn-Deere-Black-OPS-Poly-Roof-BM23063.html&ei=MAbXVcagMcjWU6i_q9gJ&psig=AFQjCNG_bdztnj6aPOetS0xCywvKiXb1DA&ust=1440241516810993
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPfjd2HuscCFQU_FAod5JoMSg&url=https%3A%2F%2Fwww.deere.com%2Fen_US%2Fproducts%2Fequipment%2Fgator_utility_vehicles%2Ftraditional_utility_vehicles%2Ftraditional_utility_vehicles.page&ei=9AnXVYOVEIX-UOS1stAE&psig=AFQjCNEpKjs9AUBEaoKJO7rBl0UL5gTwQg&ust=1440242457707689
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPfjd2HuscCFQU_FAod5JoMSg&url=https%3A%2F%2Fwww.deere.com%2Fen_US%2Fproducts%2Fequipment%2Fgator_utility_vehicles%2Ftraditional_utility_vehicles%2Ftraditional_utility_vehicles.page&ei=9AnXVYOVEIX-UOS1stAE&psig=AFQjCNEpKjs9AUBEaoKJO7rBl0UL5gTwQg&ust=1440242457707689
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPm36c-IuscCFcKyFAodUOcISg&url=http%3A%2F%2Fwww.quadshop.nl%2Fnieuwe-quads%2Fpolaris%2Fsportsman-570-forest%2F&ei=5ArXVfm1M8LlUtDOo9AE&psig=AFQjCNEDYELb9hpwgSQvrCY3hoajJ7ofvw&ust=1440242750927952
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPm36c-IuscCFcKyFAodUOcISg&url=http%3A%2F%2Fwww.quadshop.nl%2Fnieuwe-quads%2Fpolaris%2Fsportsman-570-forest%2F&ei=5ArXVfm1M8LlUtDOo9AE&psig=AFQjCNEDYELb9hpwgSQvrCY3hoajJ7ofvw&ust=1440242750927952
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6.2 Vozidlá kategórie C 

Vozidlá kategórie C sú pásové traktory. Pásový traktor je každé motorové, pásové 

poľnohospodárske alebo lesné vozidlo s minimálne dvoma nápravami a maximálnou 

konštrukčnou rýchlosťou minimálne 6 km/h, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej 

sile a ktoré je hlavne projektované na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých 

vymeniteľných zariadení projektovaných na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných 

prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel alebo zariadení; 

môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo 

lesnom hospodárstve a/alebo môže byť vybavené jedným alebo viacerými sedadlami pre 

spolujazdcov. 

 

C1 Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T1 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNC71a2OuscCFYptFAodPxQBTA&url=http%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.com.au%2Fcontent%2Faustralia%2Fmpc%2Fmpc_australia__website%2Fen%2Fhome_mpc%2Ftruck_home%2Fhome%2Fspecial_segment%2Fagriculture%2FZetros%2Fmultimedia.html&ei=5xDXVZCsMorbUb-ohOAE&psig=AFQjCNGo53S1gB1QYOIdLQsyBSD5SFO8Tg&ust=1440243982278562
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNC71a2OuscCFYptFAodPxQBTA&url=http%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.com.au%2Fcontent%2Faustralia%2Fmpc%2Fmpc_australia__website%2Fen%2Fhome_mpc%2Ftruck_home%2Fhome%2Fspecial_segment%2Fagriculture%2FZetros%2Fmultimedia.html&ei=5xDXVZCsMorbUb-ohOAE&psig=AFQjCNGo53S1gB1QYOIdLQsyBSD5SFO8Tg&ust=1440243982278562
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP27l8uOuscCFUVpFAodR_EExQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.com.au%2Fcontent%2Faustralia%2Fmpc%2Fmpc_australia__website%2Fen%2Fhome_mpc%2Ftruck_home%2Fhome%2Fspecial_segment%2Fagriculture%2FZetros%2Fadvantages.fb0004.html&ei=JRHXVb2VLMXSUcfik6gM&psig=AFQjCNF3sDvEQsXhE3R9jVREa7jMJSvT6g&ust=1440244367835404
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP27l8uOuscCFUVpFAodR_EExQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.com.au%2Fcontent%2Faustralia%2Fmpc%2Fmpc_australia__website%2Fen%2Fhome_mpc%2Ftruck_home%2Fhome%2Fspecial_segment%2Fagriculture%2FZetros%2Fadvantages.fb0004.html&ei=JRHXVb2VLMXSUcfik6gM&psig=AFQjCNF3sDvEQsXhE3R9jVREa7jMJSvT6g&ust=1440244367835404
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj30IaOuscCFYRtFAod__wPpg&url=http%3A%2F%2Fwww.automobilrevue.cz%2Frubriky%2Ftruck-bus%2Fpredstavujeme%2Ftezke-specialy-zemedelec-koprivnicky_43204.html&ei=lRDXVejYOoTbUf_5v7AK&psig=AFQjCNELyJ05VBRTeJdPiAIZZCMvE_9N9A&ust=1440244205481393
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj30IaOuscCFYRtFAod__wPpg&url=http%3A%2F%2Fwww.automobilrevue.cz%2Frubriky%2Ftruck-bus%2Fpredstavujeme%2Ftezke-specialy-zemedelec-koprivnicky_43204.html&ei=lRDXVejYOoTbUf_5v7AK&psig=AFQjCNELyJ05VBRTeJdPiAIZZCMvE_9N9A&ust=1440244205481393
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C2 Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T2 

 

 
C3 Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T3 

 

C4 Pásové traktory na špeciálne účely s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km.h
-1 

definované analogicky ako kolesové traktory T4 

 C4.1 Traktory s veľkou svetlou výškou 

Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T4.1 
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 C4.2 Traktory s nadmernou šírkou 

Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T4.2 

 

 

 

http://www.lavigne-mag.fr/photos-et-videos/machinisme/john-deere-un-dragster-dans-les-vignes-75180.html
http://www.lavigne-mag.fr/photos-et-videos/machinisme/john-deere-un-dragster-dans-les-vignes-75180.html
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvypd6PuscCFUZvFAodSqAAYg&url=http%3A%2F%2Fwww.4wd-tractors.de%2Fknick.htm&ei=WhLXVavdDsbeUcrAgpAG&psig=AFQjCNE_szhUp2teT19ww0jeol6mZfQBVw&ust=1440244690816781
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 C4.3 Traktory s malou svetlou výškou 

Pásové traktory definované analogicky 

ako kolesové traktory T4.3 

 

Každá kategória C je označená aj písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej 

rýchlosti: 

— „a“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou najviac 40 km/h, 

— „b“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou presahujúcou 40 km/h. 

 

6.3 Vozidlá kategórie R 

Vozidlá kategórie R sú prípojné vozidlá za traktory. Prípojné vozidlo za traktor je 

každé poľnohospodárske alebo lesné vozidlo určené hlavne na to, aby bolo ťahané traktorom 

a na nesenie nákladu alebo na spracovanie materiálu, kde je pomer celkovej technicky 

prípustnej maximálnej hmotnosti naloženého a nenaloženého vozidla minimálne 3,0. 

 

R1 Prípojné vozidlá, u ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu 

nepresahuje 1 500 kg 

R2 Prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší 

než 1 500 kg, ale nepresahuje 3 500 kg 

R3 Prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší 

než 3 500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg 

R4 Prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší 

než 21 000 kg 

Každá kategória prípojného vozidla je označená aj písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej 

konštrukčnej rýchlosti: 

— „a“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rovnou alebo nižšou než 40 km.h
-1

, 

— „b“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou vyššou než 40 km.h
-1

. 

Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, u ktorých je technicky prípustná hmotnosť na 

nápravu väčšia než 3 500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg, a ktoré sú konštruované tak, aby 

mohli byť ťahané traktorom kategórie T5. 
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6.3 Vozidlá kategórie S 

Vozidlá kategórie S sú ťahané vymeniteľné stroje za traktory. Ťahaný vymeniteľný 

stroj je každé vozidlo používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je 

projektované tak, aby bolo ťahané traktorom, a ktoré mení alebo dopĺňa jeho funkcie, pričom 

trvalo zahŕňa nástroj alebo je projektované na spracovanie materiálov, čo môže zahŕňať 

nákladnú plošinu projektovanú a skonštruovanú pre akékoľvek nástroje a zariadenia potrebné 

na také účely, a na dočasné uskladnenie akéhokoľvek materiálu vyrobeného alebo potrebného 

v priebehu prác, pričom je pomer celkovej technicky prípustnej maximálnej hmotnosti 

naloženého a nenaloženého vozidla nižší ako 3,0. 

Ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, podľa druhu karosérie, môže byť vo vyhotovení: 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJjWru6SwccCFQtAFAodKI8Csw&url=http%3A%2F%2Fwww.strojeslovakia.sk%2Flesnicke-stroje%2Fproduct%2F5006-AGA-V10--vyvazacka%2F&ei=J8HaVdimGYuAUaieipgL&psig=AFQjCNFxhsCZKyQ0wHpp5NwwVBWgghAIXQ&ust=1440486039032306
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOO-nOaNwccCFcI4FAodBOsHAA&url=http%3A%2F%2Fleccos.com%2Findex.php%2Fclanky%2Fvuz-sberaci&ei=2LvaVePyCcLxUITWHw&psig=AFQjCNFVRB5WyDt0ii1a8hIa4ZqXUq8boQ&ust=1440484688927356
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWClaeRwccCFUS5FAodhEAEjQ&url=http%3A%2F%2Fwww.strojeslovakia.sk%2Flesnicke-stroje%2Fproduct%2F3554-Wood-Terminator-9--%2F&ei=hb_aVaWsKMTyUoSBkegI&psig=AFQjCNFapqUedgmMT0cRJ0DHm38G7BbkPQ&ust=1440485611658502
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCPKzjYORwccCFYE5FAodhmMFBw&url=http%3A%2F%2Fwww.strojeslovakia.sk%2Fpublic%2Fproduct%2Fdocs%2F0000_3554_WOOD-TERMINATOR.pdf&ei=Or_aVfKuAoHzUIbHlTg&psig=AFQjCNFJFSI9zr2nd7ORLYAw_ipoW64hGQ&ust=1440485525331201
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCPKzjYORwccCFYE5FAodhmMFBw&url=http%3A%2F%2Fwww.strojeslovakia.sk%2Fpublic%2Fproduct%2Fdocs%2F0000_3554_WOOD-TERMINATOR.pdf&ei=Or_aVfKuAoHzUIbHlTg&psig=AFQjCNFJFSI9zr2nd7ORLYAw_ipoW64hGQ&ust=1440485525331201


 

 

 

 

12. medzinárodná konferencia „Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach“   36/47 

8. októbra 2015, Nitra 

- baliaci stroj,  

- fekálny aplikátor,  

- hrebeňové brány,  

- kombinovaný kyprič,  

- mulčovač,  

- nakladač repy,  

- obracač krmovín,  

- orezávač repy,  

- pásový zavlažovač,  

- plečka,  

- pluh jednostranný,  

- pluh obojstranný,  

- podmietač,  

- postrekovač,  

- prútové brány,  

- radličkový kyprič,  

- rezačka,  

- rosič,  

- rotačný aplikátor,  

- rotačný kyprič,  

- rozhadzovač priemyselných hnojív, 

- sádzač, 

- samozberací voz, 

- sejací stroj, 

- sejačka univerzálna, 

- silážovací stroj, 

- stroj na zber cibuľovej zeleniny,  

- stroj na zber koreňovej zeleniny,  

- stroj na zber ovocia,  

- tanierové brány,  

- valce cambridge,  

- valce crosskill,  

- valce hladké,  

- vibračné brány,  

- vyorávač zemiakov,  

- zberací lis,  

- zberací voz,  

- zhrňovač krmovín,  

- zvinovací lis,  

- žací stroj bubnový,  

- žací stroj listový  

- a podobne. 

 

S1 Ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, 

u ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 3 500 kg. 

S2 Ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, 

u ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg. 

Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je označená písmenom „a“ alebo „b“ podľa 

svojej konštrukčnej rýchlosti: 
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— „a“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s maximálnou konštrukčnou rovnou alebo nižšou než 40 

km.h
-1

, 

— „b“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s maximálnou konštrukčnou vyššou než 40 km.h
-1

. 

Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, u ktorého je súčet technicky 

prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 3 500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol 

byť ťahaný traktorom kategórie T5. 
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7. Vozidlá kategórie P 

Vozidlá kategórie P sú pracovné stroje. Ide o národnú kategóriu, ktorá nevychádza 

zo žiadnych medzinárodných predpisov. Táto kategória sa člení na pracovné stroje 

samohybné (PS) a pracovné stroje nesené (PN).  

V minulosti bola táto kategória pracovných strojov označovaná ako S. Pracovné stroje 

samohybné boli označované ako SS a pracovné stroje nesené boli označované ako SN. 

Smernica 2003/37/ES zaviedla pre ťahané vymeniteľné stroje označenie písmenom S. Na 

základe toho sa zmenilo označenie pre pracovné stroje na označenie P. 

 

7.1 Vozidlá kategórie PS 

Vozidlá kategórie PS sú pracovné stroje samohybné. Pracovný stroj samohybný je 

zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len 

na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený 

spravidla na prepravnú činnosť. 

Pracovné stroje samohybné môžeme rozčleniť do troch základných skupín: 

1. pracovné stroje samohybné používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

(napríklad fekálny aplikátor, kŕmny a miešací voz, stroj na ťažbu dreva, obilný kombajn, 

orezávač repy, postrekovač, vyorávač repy, vysádzač zemiakov, vyvážacia súprava 

na drevo, rezačka, zberač hrozna, žací miagač a podobne), 

2. pracovné stroje samohybné používané v stavebníctve (napríklad grejder, kolesové 

rýpadlo, rýpadlo-nakladač, šmykom riadený nakladač a podobne), 

3. iné pracovné stroje samohybné (napríklad fekálny komunálny čistiaci stroj, nosič 

pracovných adaptérov, stroj na vodorovné značenie, zametací stroj a podobne). 
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7.2 Vozidlá kategórie PN 

Vozidlá kategórie PN sú pracovné stroje nesené. Pracovný stroj nesený je vymeniteľný 

stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku 

s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len 

na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo (spravidla do predného 

alebo zadného trojbodového závesu ťažného vozidla), ktoré je na tento účel určené 

a prispôsobené. 

 

Pracovný stroj nesený, podľa druhu karosérie, môže byť vo vyhotovení:  

- baliaci stroj,  

- čelný nakladač,  

- drvič dreva,  

- hrebeňové brány,  

- kombinovaný hĺbkový kyprič,  

- kombinovaný kyprič,  

- lesný lanový systém,  

- mulčovač,  

- navijak na približovanie dreva,  

- obracač krmovín,  

- pásový zavlažovač,  

- plečka,  

- pluh jednostranný,  

- pluh obojstranný,  

- podmietač,  

- postrekovač,  

- prútové brány, 

- radličkový kyprič,  

- rosič,  

- rotačný kyprič,  

- rozhadzovač priemyselných hnojív,  

- rozmetadlo priemyselných hnojív, 

- sádzač, 

- sejací stroj, 

- sejačka bezorebná, 

- sejačka na presnú sejbu, 

- sejačka pneumatická,  

- sejačka univerzálna,  
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- silážovací stroj,  

- smyk,  

- tanierové brány,  

- tanierový kyprič,  

- vysadzovač zemiakov, 

- zberací lis, 

- zhrňovač krmovín,  

- žací miagač,  

- žací stroj bubnový,  

- žací stroj čapový,  

- žací stroj diskový,  

- žací stroj listový  

- a podobne. 
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8. Vozidlá kategórie LS 

Vozidlá kategórie LS sú snežné skútre. Ide o národnú kategóriu, ktorá nevychádza 

zo žiadnych medzinárodných predpisov. Snežné skútre sú zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa 

riadia pomocou lyže alebo lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý 

prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak je povrch komunikácie 

pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali 

povrchu komunikácie. 

 

  

 

 

9. Vozidlá kategórie V 

Vozidlá kategórie V sú ostatné vozidlá, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej inej 

kategórie. Táto kategória vozidiel nepodlieha schvaľovaniu na prevádzku v cestnej premávke. 

Tieto vozidlá vzhľadom na svoju konštrukciu musia spĺňať technické požiadavky stanovené 

v § 20 až 30 vyhlášky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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Záprahové vozidlá  

Záprahové vozidlo je 

nemotorové vozidlo 

pohybujúce sa pomocou 

zvieracej sily, ktoré je 

ovládané pohoničom tak, že 

sedí na sedadle pohoniča alebo 

je ovládané z pravej strany 

peši idúcim pohoničom. 

Záprahové vozidlo je určené 

predovšetkým na prepravu 

nákladu.  

 

Bicykle 

Bicykel je nemotorové vozidlo 

pohybujúce sa pomocou 

ľudskej sily poháňaný 

pedálmi, ktoré je ovládané 

cyklistom pomocou riadidiel 

tak, že sedí na sedadle bicykla 

alebo stojí a drží sa riadidiel.  

Medzi bicykle sa zaraďujú aj 

viackolesové bicykle ako 

trojkolesové bicykle, 

tandemové bicykle a podobne. 

  

 

 

 

 

Bicykle s pomocným 

motorčekom 

Bicykel s pomocným 

motorčekom musí naďalej 

zachovávať pôvodný charakter 

bicykla, pričom na pohon 

okrem ľudskej sily slúži aj 

pomocný motorček. 

Bicykel s pomocným 

motorčekom je vybavený 

pomocným elektrickým 

motorom s maximálnym 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ped%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://www3.telus.net/9/trikes.html
http://www3.telus.net/9/trikes.html
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfLnbn_uccCFQnWFAodl_sLIg&url=http%3A%2F%2Fwww.eski.sk%2Fbicykle%2Ftrekingove-bicykle%2Fmtb-tandem--detail&ei=RQHXVYeVIYmsU5f3r5AC&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfLnbn_uccCFQnWFAodl_sLIg&url=http%3A%2F%2Fwww.eski.sk%2Fbicykle%2Ftrekingove-bicykle%2Fmtb-tandem--detail&ei=RQHXVYeVIYmsU5f3r5AC&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK2Gy9v_uccCFQS3FAodrfsOzQ&url=http%3A%2F%2Fhovoriaciweb.sk%2Ftandem-alebo-trojkolka-pre-dvoch%2F&ei=jQHXVe2LJITuUq33u-gM&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK2Gy9v_uccCFQS3FAodrfsOzQ&url=http%3A%2F%2Fhovoriaciweb.sk%2Ftandem-alebo-trojkolka-pre-dvoch%2F&ei=jQHXVe2LJITuUq33u-gM&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJymzfD_uccCFUI4FAodZX4AxA&url=http%3A%2F%2Fwww.szoboszlo-bringohinto.hu%2Fsk%2Fstvorkolesove-bicykleo.html&ei=uQHXVdzlKMLwUOX8gaAM&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJymzfD_uccCFUI4FAodZX4AxA&url=http%3A%2F%2Fwww.szoboszlo-bringohinto.hu%2Fsk%2Fstvorkolesove-bicykleo.html&ei=uQHXVdzlKMLwUOX8gaAM&psig=AFQjCNESUiBJUEWsHpc6jTxO-jILdZfW7Q&ust=1440240312465658
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWH-_uVsMcCFcG2FAodsA8I4Q&url=http%3A%2F%2Fwww.ecomobility-expo.net%2Fthemes%2F06-passenger-transport%2F&ei=tdrRVaXZKcHtUrCfoIgO&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWH-_uVsMcCFcG2FAodsA8I4Q&url=http%3A%2F%2Fwww.ecomobility-expo.net%2Fthemes%2F06-passenger-transport%2F&ei=tdrRVaXZKcHtUrCfoIgO&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGT-Yd8zFgZKGycXVjMWhhx7A8HQg&ust=1439902358393322


 

 

 

 

12. medzinárodná konferencia „Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach“   44/47 

8. októbra 2015, Nitra 

trvalým menovitým výkonom 

250 W alebo menej, ktorého 

výkon sa preruší, keď cyklista 

prestane šliapať do pedálov, a 

postupne sa znižuje a nakoniec 

sa preruší skôr, ako vozidlo 

dosiahne rýchlosť 25 km/h 

Kolobežky 

Kolobežka je nemotorové 

vozidlo pohybujúce sa 

pomocou ľudskej sily nožným 

odrážaním, ktoré je ovládané 

kolobežkárom pomocou 

riadidiel tak, že sedí na 

sedadle kolobežky alebo stojí 

a drží sa riadidiel.  

 

Kolobežky s pomocným 

motorčekom 

Kolobežka s pomocným 

motorčekom musí naďalej 

zachovávať pôvodný charakter 

kolobežky, pričom na pohon 

okrem ľudskej sily slúži aj 

pomocný motorček. 
 

 

Vozíky na prepravu osoby 

s telesným postihnutím 

Vozík na prepravu osoby 

s telesným postihnutím je 

vozidlo na prepravu osoby 

s telesným postihnutím 

s ručným alebo motorickým 

pohonom.   

Ručné vozíky 

Ručný vozík je vozidlo určené 

na prepravu nákladu ovládané 

peši idúcou osobou. 

  
Motorové ručné vozíky 

Motorový ručný vozík je 

motorové vozidlo určené na 

prepravu nákladu ovládané 

peši idúcou osobou. 
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Jednonápravový traktor 

s vozíkom 

Jednonápravový traktor 

s prívesom je vozidlo 

s poháňanou nápravou, ktoré 

riadi vodič riadidlami tak, že 

sedí na sedadle prívesu.  

 

Iné vozidlá 

Patria sem vozidlá, ktoré nie je 

možné bližšie špecifikovať 

ako predchádzajúce druhy 

ostatných vozidiel. Typickým 

príkladom je 

„samovyrovnávacie vozidlo“
 

17
 nazývané ako „segway“. 

 
 

 

 

 

10. Špecifické vozidlá 

Niektoré vozidlá vzhľadom na svoju špecifickosť spôsobujú problematickosť 

zaradenia medzi kategórie. Typickým príkladom sú špeciálne vyhliadkové vozidlá 

na prepravu osôb s obmedzenou konštrukčnou rýchlosťou. Každé takéto vozidlo (ťažné aj 

prípojné) musí byť zvlášť schválené a každé musí byť opatrené vlastnou tabuľkou 

s evidenčným číslom. 

 

Ťažné vozidlo: špeciálne vozidlo kategórie M karoséria SG vyhliadková;  

Prípojné vozidlo: príves špeciálny kategórie O karoséria DB vyhliadková 

  

                                                 
17

 „Samovyrovnávacie vozidlo“ je koncepcia vozidla založená na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktorá na 

zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém a zahŕňa motorové jednokolesové vozidlá 

alebo motorové dvojkolesové, dvojstopové vozidlá. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJap3OiTuscCFQlbFAodUsUKqQ&url=http%3A%2F%2Fcasprezeny.azet.sk%2Fclanok%2F67368%2Fvlacikom-k-lanovkam.html&ei=oRbXVdbUM4m2UdKKq8gK&psig=AFQjCNEP9bGAGCBbMQP37inJbIpLJlrL8w&ust=1440245775337150
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXo5JSTuscCFYW8FAodGFME4w&url=http%3A%2F%2Fwww.kamim.sk%2Ffoto%2Fvozy%2Fsvet%2Fhr-chorvatsko.php&ei=8RXXVYWsMoX5UpimkZgO&psig=AFQjCNH3aUyzL2RFEjuQ1AbFDQNbDkDVXQ&ust=1440245590008907
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXo5JSTuscCFYW8FAodGFME4w&url=http%3A%2F%2Fwww.kamim.sk%2Ffoto%2Fvozy%2Fsvet%2Fhr-chorvatsko.php&ei=8RXXVYWsMoX5UpimkZgO&psig=AFQjCNH3aUyzL2RFEjuQ1AbFDQNbDkDVXQ&ust=1440245590008907
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Ťažné vozidlo: nákladné vozidlo – ťahač prívesu kategórie N karoséria DB ťahač prívesu; vo 

vozidle sa prepravuje menej ako 9 osôb vrátane vodiča (spravidla iba vodič ťažného vozidla – 

turistického vláčika) 

Prípojné vozidlá: prívesy špeciálne kategórie O karoséria DB vyhliadková 

 
 

  

 

11. Povinnosť prihlásenia do evidencie vozidiel 

Z dôvodu lepšej identifikácie vozidiel a označenia tabuľkou s evidenčným číslom 

podliehajú niektoré kategórie vozidiel povinne prihláseniu do evidencie vozidiel, inak tieto 

vozidlá nemožno prevádzkovať v cestnej premávke. O tom, ktoré kategórie vozidiel 

podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel rozhoduje schvaľovací orgán vzhľadom na ich 

konštrukciu a vyhotovenie. 

V minulosti podliehali prihláseniu do evidencie vozidiel iba niektoré vozidlá, 

napríklad osobné vozidlá. Postupne sa k týmto vozidlám pridávali aj ostatné vozidlá, ako 

autobusy, nákladné vozidlá, prívesy, návesy, či traktory.  

V súčasnosti povinnému prihláseniu do evidencie vozidiel podliehajú vozidlá kategórií 

L, M, N, O, T, C, R, PS a LS. K týmto vozidlám musí byť vystavené osvedčenie o evidencii 

časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Tieto vozidlá musia byť vybavené miestom 

pre upevnenie tabuľky s evidenčným číslom. 

Povinnému prihláseniu do evidencie vozidiel nepodliehajú v súčasnosti iba vozidlá 

kategórií S a PN. K týmto vozidlám musí byť vystavené technické osvedčenie vozidla.  

Takisto prihlasovaniu do evidencie vozidiel nepodliehajú ani vozidlá kategórie V 

(ostatné vozidlá), pričom tieto vozidlá nepodliehajú ani schvaľovaniu 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOC9o4qVuscCFQK_FAodOjcB6Q&url=http%3A%2F%2Fwww.kamim.sk%2Ffoto%2Fvozy%2Fbratislava%2Frozne.php&ei=9BfXVeDzJ4L-UrruhMgO&psig=AFQjCNGVIiGouXWJN8UM0j-GOAovXpQzJQ&ust=1440245990620028
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOC9o4qVuscCFQK_FAodOjcB6Q&url=http%3A%2F%2Fwww.kamim.sk%2Ffoto%2Fvozy%2Fbratislava%2Frozne.php&ei=9BfXVeDzJ4L-UrruhMgO&psig=AFQjCNGVIiGouXWJN8UM0j-GOAovXpQzJQ&ust=1440245990620028
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_hrM2UuscCFQSyFAodMqwByA&url=http%3A%2F%2Fnasenovinky.sk%2Farticle%2F39652%2Fturisticky-vlacik-opat-vyraza-na-svoju-put&ei=dBfXVZ_XNYTkUrLYhsAM&psig=AFQjCNGVIiGouXWJN8UM0j-GOAovXpQzJQ&ust=1440245990620028
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPnS8LyTuscCFcY4FAodokkAkw&url=http%3A%2F%2Fwww.terchovskyvlacik.sk%2F&ei=RRbXVbmcN8bxUKKTgZgJ&psig=AFQjCNF079Z4bNPuHGc6SF73FVBX62Srgw&ust=1440245697247877
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWqvMeVuscCFcO2FAod-6wKEA&url=http%3A%2F%2Fagenturatortura.blog.pravda.sk%2F2014%2F01%2F20%2Fdolu-dunajom-v-sedle-bicykla-ii-badensko-wurttembersko%2F&ei=dBjXVbWgPMPtUvvZqoAB&psig=AFQjCNGVIiGouXWJN8UM0j-GOAovXpQzJQ&ust=1440245990620028
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWqvMeVuscCFcO2FAod-6wKEA&url=http%3A%2F%2Fagenturatortura.blog.pravda.sk%2F2014%2F01%2F20%2Fdolu-dunajom-v-sedle-bicykla-ii-badensko-wurttembersko%2F&ei=dBjXVbWgPMPtUvvZqoAB&psig=AFQjCNGVIiGouXWJN8UM0j-GOAovXpQzJQ&ust=1440245990620028
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12. Záver 

Pre schválenie vozidla, určenie technických požiadaviek vzhľadom na konštrukciu 

vozidla, ako aj pre prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel je potrebné vedieť správne určiť 

kategóriu vozidla. Schvaľovací orgán zapíše do dokladov vozidla kategóriu vozidla, ktorá je 

známa aj pre prevádzkovateľa vozidla, od ktorej sa následne odvíjajú aj iné povinnosti, ako je 

určenie lehoty pre pravidelnú technickú a emisnú kontrolu vozidla. 
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