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Abstrakt 
V predchádzajúcich desaťročiach sa vytvorilo veľké množstvo opatrení pre bezpečnosť na cestách. Údaje o 
nehodách naznačujú, že bezpečnosť dopravy predstavuje vážny problém, ktorý si vyžaduje účinné riešenie. 
Veľký rozvoj automobilizmu vyvolal potrebu  systematického prístupu k riešeniu bezpečnosti cestnej premávky. 
Problémom bolo, že sa okrem automobilovej dopravy nebrali do úvahy prepravné nároky ďalších druhov 
dopravy (cyklistická, pešia). Významným prvkom napĺňania dopravnej bezpečnostnej politiky  je zosúladenie 
územného a dopravného plánovania s cieľom vytvorenia podmienok pre  bezpečný cestný systém. Významnú 
úlohu v tomto smere zohráva technická normalizácia. 
Kľúčové slová: doprava, bezpečnosť, normy 
 
Abstract 
There was created a huge amount of road-traffic safety measures in foregoing decades. Traffic accident 
incidence data indicate that road-traffic safety represents a serious issue that demands some effective 
solutions. Great motoring development activated a need for systematic approach to the road-traffic safety 
solution. At that time there ensued a problem of not reflecting the needs of other kinds of traffic (cyclic, 
pedestrian) transportation demands. An important element of transportation safety politics implementation is 
a harmonization of territorial and transportation planning that is aiming to the conditions of safe road system 
creation. The technical standardization plays an important role in this trend. 
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Úvod 
 
Do odvetvia cestnej dopravy patria vodiči nákladných áut, dodávok, taxíkov, osobní šoféri a vodiči mestských a 
diaľkových autobusov, zamestnanci donáškových služieb na bicykloch a motocykloch. Riadenie rizík súvisiacich 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pre zamestnancov v odvetví cestnej dopravy môže byť 
problematické, pretože mnohí zo zamestnancov pracujú sami, ďaleko od základne, a popri mnohých iných 
rizikách, ktoré môžu len ťažko kontrolovať, musia čeliť nebezpečenstvám súvisiacim s cestnou premávkou. 
Opatrenia zamerané na riadenie rizika však môžu byť úspešné, ak sa v nich zohľadní spôsob, akým toto 
odvetvie funguje v praxi, ako aj charakteristiky samotných vodičov a spôsob ich práce. 
Bezpečná doprava znamená, že všetky jazdy/cesty vykonané do určených miest sa uskutočnili bez akýchkoľvek 
nehôd alebo pocitov nebezpečenstva. Cestná bezpečnosť sa týka všetkých občanov – pri udržiavaní bezpečnosti 
na cestách všetci zohrávajú istú úlohu.  
 
Bezpečnosť cestnej premávky 
 
V Európskom akčnom programe pre cestnú bezpečnosť sú určené niektoré z hlavných oblastí činnosti: podpora 
zodpovedného správania na cestách (lepšie dodržiavanie existujúcich pravidiel spolu s dokonalejším 
obmedzovaním nebezpečného správania), zabezpečenie vozidiel podpornými technickými zariadeniami, 
zlepšovanie cestnej infraštruktúry pomocou informačných a komunikačných technológií. 
Európska únia v oblasti bezpečnosti dopravy prispieva nielen prostredníctvom výmeny skúseností z praxe, ale aj 
prostredníctvom aktivít na dvoch úrovniach: harmonizácia pokút a podpora nových technológií, vedúcich k 
zlepšeniu cestnej bezpečnosti.” [3] Napriek tomu, že prijaté opatrenia prinášajú výsledky, počet úmrtí pri 
dopravných nehodách je v Európskej únii stále neprijateľne vysoký: ročne zahynie v dôsledku 1,3 milióna 



142 - ♦ ISBN 978-80-89281-85-5 ♦ 

dopravných nehôd 43 000 ľudí a 1,7 milióna sa zraní. Za prvoradý dôvod úmrtnosti na cestách sa považuje 
správanie účastníkov premávky: jazda nebezpečnou rýchlosťou, konzumácia alkoholu alebo drog, únava, 
nepoužitie bezpečnostných pásov alebo ochrannej helmy atď. [2] 
Európska charta bezpečnosti [4] na cestách je európskou participačnou platformou vytvorenou z podnikov, 
asociácií, výskumných inštitúcií a verejných orgánov. Títo činitelia sa podujali vykonať konkrétnu činnosť a 
podeliť sa o svoje dobré praktiky, aby vyriešili problémy bezpečnosti na cestách, s ktorými sa denno-denne 
stretávajú vo svojom okolí. Cieľom Charty je napomôcť zníženiu úmrtí na cestách. Charta má viac než 2.000 
signatárov.[10] 
Bezpečnostná dopravná politika sa vyvinula viac-menej nezávisle od politiky dopravy. V minulosti boli mnohé 
bezpečnostné opatrenia reštriktívne, zvlášť vo vzťahu k chodcom a cyklistom. Priorita sa kládla na hladký 
priebeh automobilovej dopravy. Chodci a cyklisti sa museli vzdať priestoru a voľnosti a stále sú zraniteľní, keď 
sa delia o cestu s automobilovou dopravou. Považovanie chôdze a cyklistiky za prostriedky dopravy si vyžaduje 
zmenu v myslení na politickej úrovni. Ak sa bezpečnosť a mobilita všetkých skupín posilňuje integrovaným 
spôsobom, musí sa vytvoriť lepšia rovnováha medzi mobilitou a bezpečnosťou vo všetkých druhoch dopravy. 
[8], [12] Projektovanie vybavenosti ciest by sa malo zamerať viac na potreby bezpečnosti a mobility chodcov a 
cyklistov. Tieto potreby sa týkajú jednotnej siete priamych trás ciest do cieľov, bezpečnosti, pohodlia, 
jednoduchej prevádzky a atraktivity. [1] 
 
Problematika bezpečnosti vozidiel sa zameriava najmä na:  

• spätné zrkadlá proti mŕtvemu uhlu,   
• zabezpečenie nákladu a nadmerné bremená,  
• kategórie vozidiel (právne predpisy EÚ delia vozidlá a prípojné vozidlá do štyroch širších kategórií.: L, 

M, N, O),  
• celodenné svietenie,   
• elektronická bezpečnosť (eSafety),   
• kontrola motorového vozidla,   
• bezpečnostné pásy, pneumatiky. [15] 

 
Významnú úlohu zohrávajú výskumné správy o manažérstve rýchlosti na témy:  

• vplyvy projektovania cesty na správanie sa vodiča;  
• priebeh rýchlosti pred  úpravami a po úpravách ciest;  
• vplyvy cestnej kontroly na priebeh správanie rýchlosti vozidiel; 
• súčasné metódy rýchlosti a manažérstvo riadenia rýchlostí v Európe;  
• vplyvy kognitívnej klasifikácie ciest na správanie spojené s vedením motorového vozidla; 
• akceptovateľnosť rýchlosti a jej obmedzení vodičmi a chodcami alebo cyklistami;  
• vzťah rýchlosť– nehoda pre rôzne druhy európskych ciest;  
• systém hodnotenia dôsledkov rýchlosti na cestnú dopravu; 
• kategorizácia okolia cesty a rýchlosti jazdy,  
• vplyvy modernej dopravnej telematiky (DMT) a systémov bez MDT a prístupy k správaniu týkajúceho 

sa prispôsobovania rýchlosti vozidla; 
• hodnotenie obmedzovačov rýchlosti vo vozidle;  
• odporúčania pre stratégie a nástroje manažérstva rýchlosti. [14], [7] 

 
Nevyhnutným predpokladom bezpečnosti cestnej premávky je integrácia politiky cestnej bezpečnosti s 
dopravnou politikou, politikou riadenia dopravy, znečisťovania životného prostredia, kvality života v mestách a 
inými sociálnymi otázkami. [9] 
 
Nebezpečenstvá, riziká a otázky súvisiace s BOZP v odvetví cestnej dopravy 
 
Medzi hlavné fyzické nebezpečenstvá a riziká patria: vystavenie vibráciám a dlhému sedeniu (tvar sedadla, 
dizajn kabíny a ďalšieho vybavenia), ručná manipulácia, vystavenie hluku – pri nakladaní a vykladaní, pri 
šoférovaní nákladných vozidiel (motory, pneumatiky, ventilátor atď.), vdychovanie výparov a splodín, 
manipulácia s nebezpečnými látkami (výfukové plyny, chemické látky na palube, palivo, vystavenie cestnému 
prachu pri nakladaní, vykladaní a na odpočívadlách, pri umývaní a príprave vozidla), klimatické podmienky 
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(teplo, zima, sucho, dážď atď.), obmedzený rozsah úprav ergonomických pracovných podmienok a zdravého 
životného štýlu. [18] 
Únava je podľa európskeho prieskumu pracovných podmienok nadácie Eurofound a vnútroštátnych 
prieskumov bežným zdravotným problémom v oblasti pozemnej dopravy. Odvetvie cestnej dopravy je 
nesmierne konkurenčné. Pracovná záťaž sa zvyšuje a vodiči čelia čoraz väčšiemu tlaku, napríklad zo strany 
klientov, aby doručovali tovar rýchlejšie a lacnejšie, pričom riešenia problémy riadenia doručovania presne 
načas, ďalej čelia intenzívnejšej premávke, vzdialenému monitorovaniu a mnohí vodiči majú nepravidelný a 
dlhý pracovný čas. 
Násilie a obťažovanie sú v oblasti dopravy na vzostupe, ale vo veľkej miere bývajú neohlásené. Zamestnanci v 
oblasti dopravy musia často nedobrovoľne vystupovať ako sprostredkovatelia organizačných zmien, ktoré majú 
vplyv na službu zákazníkom. Chýbajú aj postupy na predkladanie správ, preventívne opatrenia a následné 
postupy. [18] 
Pracovná sila v oblasti dopravy starne rýchlejšie než ostatné ekonomicky činné obyvateľstvo a môže sa 
vyskytnúť nedostatok pracovnej sily. Zmena pracovnej náplne zahŕňa: vyššiu mieru využívania nových 
technológií, ako sú nástroje plánovania a monitorovania na diaľku, palubné počítače na vykazovanie a 
zaznamenávanie doručení tovaru, potrebu znalosti dopravných predpisov a cudzích jazykov v krajinách EÚ. Na 
druhej strane je takáto práca monotónnejšia a poskytuje menej príležitostí na vzdelávanie v porovnaní s 
priemerným, ekonomicky činným obyvateľstvom. [17] 
 
Technická normalizácia a automobilový sektor 
 
Technické normy, ktoré najviac ovplyvňujú dianie v globalizačnej legislatíve automobilového sektora a 
významne sa podieľajú na tvorbe technických požiadaviek a špecifikácii v automobilovom priemysle sú: normy 
ISO, IEC, EN, normy národných a medzinárodných združení výrobcov automobilov VDA, SAE, ANSI a národné 
normy štátov integrovaných na svetovej výrobe automobilov. 
Európska normalizácia zohráva prospešnú úlohu pri podpore právnych predpisov a politík Spoločenstva. Na 
jednej strane prispieva európska normalizácia k fungovaniu a posilňovaniu vnútorného trhu práve vďaka 
smerniciam "nového prístupu" v oblastiach zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a spotrebiteľov, 
a tiež k zabezpečeniu interoperability, napríklad v takej oblasti, akou je doprava.   
 
V rámci ISO TC 22 Road vehicles [13] pracujú viaceré SC: 

• SC1 Ignition equipment 
• SC2 Braking systems and equipment  
• SC3 Electrical and electronic equipment 
• SC4 Caravans and light trailers 
• SC5 Engine tests 
• SC7 Injection equipment and filters for use on road vehicles 
• SC8 Lighting and light-signalling 
• SC9 Vehicle dynamics and road-holding ability 
• SC10 Impact test procedures 
• SC11 Safety glazing materials 
• SC12 Passive safety crash protection systems 
• SC13 Ergonomics applicable to road vehicles 
• SC15 Interchangeability of components of commercial vehicles and buses 
• SC17 Visibility 
• SC19 Wheels 
• SC21 Electrically propelled road vehicles 
• SC22 Motorcycles 
• SC23 Mopeds 
• SC25 Vehicles using gaseous fuels 

 
Normy STN  
Oblasť cestných vozidiel a súvisiacich technických parametrov  je pokrytá normami STN triedy 30. [11] 
Normy ZAP  
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Na základe rozhodnutia Združenia automobilového priemyslu (ZAP) a v súlade s  transformáciou odvetvových 
noriem ONA na normy Združenia automobilového priemyslu (ďalej len normy ZAP) ustanovil sa s platnosťou od 
1.1.1996 štatút noriem ZAP. Normy ZAP sú technické normy, ktoré upravujú výrobky, činnosti alebo všeobecné 
technické veci v rámci podnikov združených v ZAP a sú výsledkom najvýhodnejšieho riešenia úlohy, 
zapracovaného, prejednaného, schváleného a vyhláseného v zmysle štatútu.   Pre posudzovanie noriem ZAP a 
pre účely pripomienkového konania sa používajú primerane ustanovenia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. [16]   
 
Informačný systém INFOVUSAM 
 
Informačný systém INFOVUSAM obsahuje množinu informačných databáz dokumentov a odkazov, týkajúcich sa 
konštrukcie, prevádzky, bezpečnosti, skúšania, schvaľovania motorových vozidiel a ich komponentov a 
mobilných strojov a zariadení. [5] 
 
Motorové vozidlá a povinný štítok výrobcu 
 
EK prijala Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie 
povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie 
motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 
určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti. [6] Tento predpis sa vzťahuje na úplné a neúplné 
vozidlá kategórií M, N a O. Na účely tohto nariadenia: 

• "povinný štítok výrobcu" je štítok alebo označenie, pripevnený alebo pripevnené výrobcom na vozidlo, 
kde sú uvedené hlavné technické charakteristiky potrebné na identifikáciu vozidla a ktorý alebo ktoré 
poskytuje príslušným orgánom konkrétne informácie týkajúce sa prípustných maximálnych celkových 
hmotností; 

• "identifikačné číslo vozidla" (VIN) je alfanumerický kód, ktorý vozidlu priradil jeho výrobca s cieľom 
zabezpečiť náležitú identifikáciu každého vozidla; 

• "typ vozidla" je skupina vozidiel, definovaná v časti B prílohy II k smernici 2007/46/ES. 
 
VIN (Vehicle identification number – Identifikačné číslo vozidla) je medzinárodne jednoznačný identifikátor 
motorových vozidiel, väčšinou vyrazený na štítku trvalo pripevnenom ku karosérii vozidla alebo priamo 
vyrazený do karosérie (tab. 1). Razenie VIN sa zvyčajne realizuje predformovanými raznicami až po lakovaní 
karosérie, umiestnené býva väčšinou na ťažko dostupnej a zameniteľnej časti nosného skeletu, pri 
modernejších vozidlách je často VIN vyrazený na viacerých miestach, okrom základného umiestnenia tiež v 
priehľadnom tieniacom leme predného okna a na ďalších, nezverejňovaných miestach. Číslo je tvorené 17 
písmenami a číslicami, jeho formát je od roku 1983 určený normou ISO 3779: 1983. V Severnej Amerike je 
prideľovanie čísiel oproti norme ešte spresnené, takže tam VIN nesie dodatočné informácie. 
 

Tab. 1. VIN štandard 

 
 
Prvé tri znaky sa označujú ako WMI (World Manufacturer Identifier, Svetový kód výrobcu) a popisujú výrobcu 
vozidla. Kódy sú jednoznačne pridelené všetkým svetovým výrobcom. U malosériových výrobcov (do 500 aut 
ročne) sa ako tretí znak používa 9 a ďalšie tri znaky kódu výrobcu sú umiestnené na pozíciách 13, 14 a 15. 
Veľkým výrobcom je pridelených niekoľko kódov, niektoré z nich tretím znakom rozlišujú napríklad druh vozu 
(autobus, nákladný automobil), časť firmy apod. Tato časť je jedinou striktne povinnou časťou kódu. Prvý znak 
určuje región, v ktorom výrobca pôsobí, druhý znak upresňuje štát. 
Znaky na pozíciách 4–9 sa označujú ako VDS (Vehicle Descriptor Section, Popisný kód vozidla) a označujú model 
príslušného vozu. 
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V Severnej Amerike je číslica 9 vyhradená ako kontrolná číslica: zaisťuje, že chyba je odhalená ako neplatné VIN. 
Pre výpočet kontrolnej číslice sa určí hodnota každého znaku podľa tabuľky. Potom sa hodnota každého znaku 
vynásobí váhou zodpovedajúcou pozícii znaku vo VIN (s výnimkou samotnej kontrolnej číslice). Všetky súčiny 
pre jednotlivé znaky sa sčítajú a výsledok sa vydelí jedenástimi. Zvyšok po delení tvorí kontrolnú číslicu, v 
prípade, že vyjde rovné 10, použije sa písmeno X. 
 
Homologizačný štítok autosedačiek 
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách zakazuje 
prepravovať na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča osobu mladšiu ako 12 rokov a osobu s telesnou výškou 
menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém (tzv. 
autosedačku).  ECE R44/04 je Európska bezpečnostná norma pre detské autosedačky, ktorá vyžaduje pri 
preprave detí v automobiloch používanie príslušného bezpečnostného systému.  
Autosedačka, ktorá spĺňa normu ECE bola otestovaná v skúšobných ústavoch, prešla nárazovými a “roll-over” 
(“kotrmelcovými”) skúškami a skúškou trvanlivosti pri testovaní rôznych jej dielov. Zavedenie takejto normy 
bolo nutné vzhľadom na stále modernejšie vybavenie vozidiel a rastúce požiadavky na ich kvalitu a bezpečnosť. 
Normy  ECE R44/04 a R44/03  boli zavedené najmä kvôli lacným čínskym výrobkom, kedy fabrika nechala 
otestovať jednu sedačku a potom vyrábala tisíce a tisíce výrobkov bez kontroly. Preto norma stanovuje, že za 
každých 5000 vyprodukovaných výrobkov sa musí jeden otestovať podľa R 44/03. Jediný rozdiel medzi 
normami R 44/03 a R 44/04 je v tom, že pri norme R 44/04 sa niekoľkonásobne testujú všetky autosedačky. 
Všetky detské autosedačky, aby boli schválené a odporúčané pre predaj na trhu, musia mať tzv. homologizačný 
štítok, ktorý obsahuje údaje o výrobcovi (resp. obchodnú značku, názov sedačky), o možnostiach použitia podľa 
typu vozidla (napr. universal – pre všetky značky áut), hmotnostné kategórie, medzinárodnú homologizačnú 
značku (písmeno E a číslo štátu, ktorý ju udelil, napr. E2 - Francúzsko),číslo schválenia. K autosedačke 
samozrejme patrí aj podrobný návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Autosedačky s homologizačným štítkom 
prešli tzv. dynamickými testami, pri ktorých sa simuloval náraz spredu, zozadu a prevrátenie vozidla. 
 
Štandardizácia v oblasti označení železničných priecestí 
 
Železničné priecestia sú v SR označené identifikačnými číslami (ide o jedinečné identifikačné číslo pre dané 
železničné priecestie), ktoré sú umiestnené zo zadnej strany výstražného kríža. 
Ak z nejakého dôvodu dôjde k uviaznutiu vodiča, resp. iného účastníka cestnej dopravy, na železničnom 
priecestí, je potrebné okamžite zatelefonovať na linku 112 alebo 158, kde sa nahlási číslo priecestia. Operátori 
tiesňového čísla dokážu na základe oznámenia označenia priecestia vyhľadať za niekoľko sekúnd kontakt na 
výpravcu či dispečera železníc a informovať ho o udalosti. Výpravca alebo dispečer v prípade potreby 
zabezpečia zastavenie železničnej dopravy. 
 
Závery 
 
Technická normalizácia a označovanie patria medzi významné oblasti prispievajúce k eliminácii bezpečnostných 
rizík týkajúcich sa automobilového sektoru a napĺňaniu cieľov dopravnej politiky. Technické normy ovplyvňujú 
dianie v globalizačnej legislatíve automobilového sektora a významne sa podieľajú na tvorbe technických 
požiadaviek a špecifikácii v automobilovom priemysle. Technické štandardy v oblasti automobilového sektora  
vytvárajú predpoklady k   zlepšeniu kvality a bezpečnosti cestnej premávky. Značenie produktov v oblasti 
automobilového sektoru prispieva k lepšej orientácii spotrebiteľa v rámci jeho nákupného rozhodovania.  
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