
POZOR za volantom!  Pozrite si kompletný sadzobník POKÚT  2021 

Každý, kto si sadne za volant, má právo vedieť, aký trest ho neminie pri porušení priestupku. 

Samozrejme, keď ho pri tom prichytia muži zákona. 

Rovnako ako vlani 

Pokuty sa oproti roku 2020 nezmenili a ministerstvo vnútra má na svojom webe sadzobník, 

v ktorom sú vymenované všetky priestupky s výškou sankcií. Najvyššia možná udelená pokuta 

v blokovom konaní je vo výške 1 000 eur. Tú vám policajti môžu napariť vtedy, keď ste 

nerešpektovali dopravnú značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť 

presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton. 

Nezabúdajte, že keď ste viac dupli na plyn ako je na danom mieste povolené, môže vás 

zachytiť policajný radar. Hliadka vás nemusí zastaviť, ale pokuta príde poštou. Potom nezáleží 

na tom, kto šoféroval vozidlo, ale sankcia je uložená majiteľovi auta. 

Výber pokút zo sadzobníka 

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo 

prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením: 

• najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím 

• o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10–30 € 

• o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35–40 € 

• o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45–50 € 

• o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100–150 € 

• o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180–220 € 

• o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250–280 € 

• o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300–330 € 

• o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350–370 € 

• o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380–400 € 

• o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500–600 € 

• o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650–750 € 

• o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 € 

Pozn.: Prvý údaj je zameraný na rýchlosť v obci a druhý mimo obce. 



Ďalšie pokuty 

• Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre 

chodcov: 150 € 

• Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov; Ohrozenie cyklistu pri 

obchádzaní: 150 € 

• Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia 

cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť 

v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu: 150 € 

• Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie: 150 € 

• Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do 

druhého jazdného pruhu: 100 € 

• Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom: 50 € 

• Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú 

porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 

prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou 

prevyšujúcou 12 ton: 800 – 1000 € 

• Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“: 100 € 

• Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so 

zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto 

vyhradené: 150 € 

• Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, 

ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi: 150 € 

• Jazda v protismernej časti cesty ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti 

alebo plynulosti cestnej premávky a/alebo v prípade ohrozenia iných účastníkov 

cestnej premávky: 150 € 

 


