Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
ŠPECIÁLNE OZNAČENIA VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV
1. Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7, 5 t okrem
návesových ťahačov musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá
podľa predpisu EHK č. 706) a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá
kategórie O4 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK č.
70.6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá
musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu EHK č. 70.6)
Vozidlá kategórie R musia byť rovnako vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa
predpisu EHK č. 706) ako vozidlá kategórie O.
2. Vozidlá kategórie L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou
rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé
vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích
tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu
EHK č. 69.6)
3. Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2, 55 m, pri izotermických vozidlách 2,
60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy, vozidlá kategórie P a S musia byť na predných a zadných
čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s
červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla
pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0, 10 m2, pričom táto plocha musí mať
tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu
so spätným odrazom triedy 2.7) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných
pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených
na vozidlo. Takým označením musia byť označené aj špeciálne poľnohospodárske alebo lesné zariadenia
nesené alebo polonesené ťažným vozidlom.
Vozidlá kategórie PN a S musia byť týmto označením označené aj na zadných bočných plochách, čo
najbližšie k dolným a zadným obrysom vozidla.
4. Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom) musia byť na zadných
čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené
špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej
strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0, 10 m2,
pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné
vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.7) Špeciálne označenie musí byť
prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo
zvislej polohe a viditeľné zo zadnej strany.
5. Vozidlá kategórií L7e, M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie, a ak to
konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici označené označením s vyznačenou najvyššou povolenou
rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou
a) pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h-1 na najbližšie nižšie celé
číslo,

b) pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
Označenie musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby, ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším
priemerom 190 až 200 mm; číslice musia mať 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 12 až 15 mm. Farba číslic
je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 27) (červená a biela), číslice sú
nereflexné. Ak nie je možné na vozidlách kategórií L7e, O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom
190 až 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom číslice musia mať
70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 11 až 13 mm. V označení môže byť použitá skratka "km".
6. Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3, 00 m alebo výška prevyšuje
4, 30 m alebo dĺžka prevyšuje 23, 0 m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu,
ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50, 0 t, musia byť v prednej a zadnej časti vozidla
označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu. Špeciálne
informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 27) a s
nápisom "ZVLÁŠTNA PREPRAVA" alebo "VÝNIMOČNÁ PREPRAVA". Farba písmen je čierna. Pri
medzinárodnej nadmernej preprave alebo nadrozmernej preprave nápis môže byť v jazyku členského
štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore, napríklad "SONDERTRANSPORT", "EXCEPTIONAL TRANSPORT",
"TRASPORTO ECCEZIONALE", "CONVOI EXCEPTIONNEL", "ABNORMAL TRANSPORT",
"SPECIAL TRANSPORT". Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú
prepravu, napríklad sprievodné vozidlá, sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré
upozorňuje na zvláštnu prepravu.
7. Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7, 50 t a všetky
vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike8) musia byť označené
odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 1046)
a) od 10. októbra 2009; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.
októbra 2009,
b) od 1. júla 2010; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára
2005 do 9. októbra 2009,
c) od 1. januára 2011; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.
januára 2000 do 31. decembra 2004.
Montáž a umiestnenie odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť
vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, 6) pričom na boku možno
použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

Retroreflexné pásy - Montáž a umiestnenie podľa predpisu EHK 48
6.21.1.1
6.21.1.2
6.21.1.2.1

Zakázané: na vozidlách kategórie M1 a O1.
Povinné:
smerom dozadu: zadné čelo
úplné obrysové označenie na vozidlách so šírkou nad 2 100 patriacich do týchto kategórií:
a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3
b) O3 a O4

6.21.1.2.2.

do strany: bok

6.21.1.2.2.1. čiastočné obrysové označenie na vozidlách s dĺžkou nad 6 000 mm
a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3
b) O3 a O4.
6.21.1.2.3.

Ak však tvar, konštrukcia, dizajn alebo prevádzkové požiadavky znemožňujú montáž
povinného obrysového označenia, môže byt montované líniové označenie.

6.21.1.3.

Nepovinné:

6.21.1.3.1.

na všetkých ostatných kategóriách vozidiel neuvedených v bodoch 6.21.1.1 a 6.21.1.2
vrátane kabíny ťahačov návesov a kabíny podvozkov s kabínou.

6.21.1.3.2.

Namiesto povinného líniového označenia sa môže použiť čiastočné alebo úplné obrysové
označenie a namiesto povinného čiastočného obrysového označenia sa môže použiť úplné
obrysové označenie.

6.21.4.

Umiestnenie

6.21.4.1.

Na šírku

6.21.4.1.1.

Nápadné označenie musí byt umiestnené čo najbližšie k okraju vozidla.

6.21.4.1.2.

Kumulatívna horizontálna dĺžka prvkov nápadného označenia umiestneného na vozidle
musí zodpovedať najmenej 80 % celkovej šírky vozidla

6.21.4.1.3.

Ak je však výrobca schopný orgánu poverenému výkonom homologizácie uspokojivo
preukázať, že nie je možné dosiahnuť hodnotu uvedenú v bode 6.21.4.1.2, môže byt
kumulatívna dĺžka znížená na 60 % a táto skutočnosť sa uvedie v oznámení a skúšobnom
protokole (1).

6.21.4.2.

Na dĺžku

6.21.4.2.1.

Nápadné označenie musí byt umiestnené čo možno najbližšie k okrajom vozidla a končiť
vo vzdialenosti do 600 mm od každého okraja vozidla

6.21.4.3.

Na výšku

6.21.4.3.1.

Líniového označenie a spodný(-ý) prvok(-ky) obrysového označenia:
Čo možno najnižšie v rozsahu:
minimálne: najmenej 250 mm nad vozovkou;

maximálne: najviac 1 500 mm nad vozovkou, je prípustná maximálna montážna výška 2
100 mm.
6.21.4.3.2.

Horný(-é) prvok(-ky) obrysového označenia:
Čo možno najvyššie, avšak v rozsahu 400 mm od horného okraja vozidla.

6.21.7.1.

Nápadné označenie sa považuje za spojité, ak je vzdialenosť medzi susediacimi prvkami čo
najmenšia a nepresahuje 50 % dĺžky najkratšieho susediaceho prvku.

6.21.7.2.

V prípade čiastočného obrysového označenia musí byt každý horný roh vyznačený dvoma
čiarami s dĺžkou najmenej 250 mm zvierajúcimi uhol 90°.

6.21.7.3.

Vzdialenosť medzi nápadným označením umiestneným na zadnej časti vozidla a každým
povinným brzdovým svietidlom musí byt väčšia ako 200 mm.

6.21.7.4.

Ak sú namontované zadné štítky s označením, ktoré sú v súlade s požiadavkami série
zmien 01 predpisu c. 70, možno ich podľa rozhodnutia výrobcu považovať na účely
výpočtu dĺžky nápadného označenia a jeho blízkosti k bočnému okraju vozidla za súčasť
nápadného označenia v zadnej časti vozidla.

6.21.7.5.

Na účely nápadného označenia musí byt na vozidle vyhradené miesto dostatočné na
umiestnenie nápadného označenia so šírkou najmenej 60 mm

