
Príloha č. 9 

k vyhláške č. 9/2009 Z. z. 
 

ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA 
 
I. HARMONIZOVANÉ KÓDY 
 
Vo vodičskom preukaze sa môžu uvádzať harmonizované kódy, ktoré vyjadrujú ďalšie podmienky 
pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla: 
 
A. VODIČ (zdravotné dôvody) 

 
a) Použitie zdravotníckej pomôcky 
 
01. Korekcia a/alebo ochrana zraku 
01.01 Okuliare 
01.02 Kontaktné šošovky 
01.03 Ochranné sklá 
01.04 Nepriehľadné sklá 
01.05 Ochrana očí 
01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky 
 
02. Sluchové pomôcky (komunikačná pomoc) 
02.01 Sluchové pomôcky pre jedno ucho 
02.02 Sluchové pomôcky pre obe uši 
 
03. Protézy/ortézy pre končatiny 
03.01 Protézy/ortézy pre horné končatiny 
03.02 Protézy/ortézy pre dolné končatiny 
 
b) Iné obmedzenie možnosti viesť motorové vozidlo zo zdravotných dôvodov 

 
05. Obmedzená platnosť (použitie podkódov je povinné, vedenie motorového vozidla podlieha 
obmedzeniam zo zdravotných dôvodov) 
05.01 Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe 
slnka do jednej hodiny pred západom slnka) 
05.02 Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri 
mesta/regiónu ... 
05.03 Jazda bez spolucestujúcich 
05.04 Obmedzenie na jazdy rýchlosťou maximálne ... km/h 
05.05 Jazda povolená výhradne len vtedy, ak je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu 
05.06 Bez prípojného vozidla 
05.07 Nepovolená jazda po diaľnici 
05.08 Žiadny alkohol 
 
B. TECHNICKÉ ÚPRAVY VOZIDLA 

 
10. Modifikované radenie 
10. 01 Manuálna prevodovka 
10. 02 Automatická prevodovka 
10. 03 Elektronicky riadená prevodovka 
10. 04 Prispôsobená radiaca páka 
10. 05 Bez prídavnej prevodovky 
 
15. Modifikovaná spojka 
15. 01 Prispôsobený spojkový pedál 
15. 02 Ručná spojka 
15. 03 Automatická spojka 
15. 04 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným spojkovým pedálom 
 



20. Modifikované brzdové systémy 
20. 01 Prispôsobený brzdový pedál 
20. 02 Zväčšený brzdový pedál 
20. 03 Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou 
20. 04 Brzdový pedál ovládaný chodidlom 
20. 05 Sklápací brzdový pedál 
20. 06 Ručná (prispôsobená) prevádzková brzda 
20. 07 Prevádzková brzda s posilnenou servobrzdou 
20. 08 Posilnená núdzová brzda integrovaná v prevádzkovej brzde 
20. 09 Prispôsobená parkovacia brzda 
20.10 Elektricky riadená parkovacia brzda 
20.11 (Prispôsobená) parkovacia brzda obsluhovaná nohou 
20.12 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom 
20.13 Brzda obsluhovaná kolenom 
20.14 Elektricky riadená prevádzková brzda 
 
25. Modifikované akcelerátorové systémy 
25. 01 Prispôsobený pedál akcelerátora 
25. 02 Akcelerátorový pedál ovládaný chodidlom 
25. 03 Sklápací akcelerátorový pedál 
25. 04 Ručný akcelerátor 
25. 05 Akcelerátor ovládaný kolenom 
25. 06 Servoakcelerátor (elektronický, pneumatický a podobne) 
25. 07 Akcelerátorový pedál vľavo od brzdového pedála 
25. 08 Akcelerátorový pedál vľavo 
25. 09 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným pedálom akcelerátora 
 
30. Modifikované kombinované brzdové a akcelerátorové systémy 
30. 01 Paralelné pedále 
30. 02 Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni 
30. 03 Posúvací akcelerátor a brzda 
30. 04 Posúvací akcelerátor a brzda a ortéza 
30. 05 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom a pedálom 
akcelerátora 
30. 06 Zvýšená podlaha 
30. 07 Deliaca priečka na strane brzdového pedála 
30. 08 Deliaca priečka pre protézu na strane brzdového pedála 
30. 09 Deliaca priečka pred pedálom akcelerátora a brzdovým pedálom 
30.10 Podsek pre pätu/nohu 
30.11 Elektricky riadený akcelerátor a brzda 
 
35. Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, 
húkačky, ukazovatele smeru a podobne) 
35. 01 Ovládacie zariadenia prevádzkovateľné bez nepriaznivého vplyvu na riadenie a obsluhu 
35. 02 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, 
vidlice a podobne) 
35. 03 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, 
vidlice a podobne), ovládané ľavou rukou 
35. 04 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, 
vidlice a podobne), ovládané pravou rukou 
35. 05 Ovládacie zariadenia a kombinovaný mechanizmus akcelerátora a brzdy ovládateľné bez 
uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne) 
 
40. Modifikovaný mechanizmus riadenia 
40. 01 Štandardné servoriadenie 
40. 02 Zosilnené servoriadenie 
40. 03 Riadenie vyžadujúce podporný systém 
40. 04 Predĺžený stĺpik riadenia 
40. 05 Nastaviteľný volant (rozšírená a/alebo zosilnená časť volantu, zmenšený priemer volantu a 
podobne) 



40. 06 Sklápací volant 
40. 07 Vertikálny volant 
40. 08 Horizontálny volant 
40. 09 Nožné riadenie 
40.10 Iné prispôsobené riadenie (riadiaca páka a podobne) 
40.11 Stláčací gombík na volante 
40.12 Ručná ortéza na volante 
40.13 S ortézou pri tenodéze 
 
42. Modifikované spätné zrkadlo(á) 
42. 01 Vonkajšie pravé (alebo ľavé) spätné zrkadlo 
42. 02 Vonkajšie spätné zrkadlo na blatníku 
42. 03 Doplnkové vnútorné spätné zrkadlo umožňujúce pohľad na premávku 
42. 04 Panoramatické vnútorné spätné zrkadlo 
42. 05 Spätné zrkadlo pre mŕtvy uhol 
42. 06 Elektricky riadené vonkajšie spätné zrkadlo(á) 
 
43. Modifikované sedadlo vodiča 
43. 01 Sedadlo vodiča prispôsobené výške a v normálnej vzdialenosti od volantu a pedála 
43. 02 Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela 
43. 03 Sedadlo vodiča s priečnou podperou na zlepšenie stability sedenia 
43. 04 Sedadlo vodiča s lakťovými opierkami 
43. 05 Predĺžené vodiace koľajničky pre sedadlo vodiča 
43. 06 Nastavenie bezpečnostných pásov 
43. 07 Bezpečnostné pásy trakového typu 
 
44. Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné) 
44. 01 Samostatne ovládaná brzda 
44. 02 (Prispôsobená) ručná brzda (predné kolesá) 
44. 03 (Prispôsobená) nožná brzda (zadné kolesá) 
44. 04 (Prispôsobený) akcelerátor 
44. 05 (Prispôsobené) ručné radenie a ručná spojka 
44. 06 (Prispôsobené) spätné zrkadlo(á) 
44. 07 (Prispôsobené) ovládače (smerovky, brzdové svetlá a podobne) 
44. 08 Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na 
vozovke 
 
45. Motocykle len s postranným vozíkom 
46. Len trojkolky 
 
50. Obmedzené na špecifické vozidlá/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN) 
51. Obmedzené na špecifické vozidlá/registračnú tabuľku (registračné číslo vozidla, VRN) 
 
C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI 

 
70. Výmena vodičského preukazu č. . . . vydaného . . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade 
tretieho štátu; napríklad 70.0123456789.NL) 
 
71. Duplikát vodičského preukazu č. . . . vydaného. . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade 
tretieho štátu; napríklad 71.987654321.HR) 
 
73. Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1) 
 
78. Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou 
 
79. […] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti 
s uplatňovaním § 102 až 106a zákona 
79.01. Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho 
79.02. Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM 
79.03. Len pre trojkolky 



79.04. Len pre trojkolky doplnené prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg 
79.05. Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 
presahujúcim 0,1 kW/kg 
79.06. Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 
presahuje 3 500 kg 
 
80. Obmedzené pre držiteľov vodičských preukazov pre motorovú trojkolku skupiny A, ktorí 
nedosiahli vek 24 rokov 
81. Obmedzené pre držiteľov vodičských preukazov pre dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí 
nedosiahli vek 21 rokov 
 
90. Kódy použité v kombinácii s kódmi vymedzujúcimi úpravy vozidla 
90. 01: Vľavo 
90. 02: Vpravo 
90. 03: Ľavé 
90. 04: Pravé 
90. 05: Ruka 
90. 06: Noha 
90. 07: Použiteľné 
 
95. Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti do... [napríklad 
95(01.01.12)] 
 
96. Vozidlá skupiny B doplnené prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy presahuje 3 
500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg 
 

97. Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do oblasti pôsobnosti nariadenia Rady 
(EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave 
 
II. NÁRODNÉ KÓDY 

 
A. VODIČ (zdravotné dôvody) 

 
500. Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona 
 
B. VODIČ (psychická spôsobilosť) 

 
600. Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona 
600.01 Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (za kódom sa uvádza čas v tvare 00.00-00.00) 
600.02 Obmedzenie jazdy v okruhu ..... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo 
len vnútri mesta/regiónu ..... (za kódom sa uvedie číslovka alebo názov mesta/regiónu) 
600.03 Jazda bez spolucestujúcich 
600.04 Obmedzenie rýchlosti jazdy maximálne ..... km.h-1 (za kódom sa uvedie číslovka) 
600.05 Jazda povolená výhradne len vtedy, ak je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu 
600.06 Bez prípojného vozidla 
600.07 Nepovolená jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste 
600.08 Nepovolená jazda po ceste I. triedy 
600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla 
využívaného na prepravu nebezpečných vecí 
600.10 Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na 
poskytovanie poštových služieb 
 
-0 Kódy 600. až 600.08 sú platné, len ak ide o vodiča podľa § 88 ods. 4 alebo ods. 6 zákona (kód 
„-0“ sa pripája k jednotlivým kódom 600. až 600.08) 


