Słowacja
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:
w terenie zabudowanym

- 50 km/h

poza terenem zabudowanym

- 90 km/h

autostrady i drogi ekspresowe:
poza terenem zabudowanym

- 130 km/h

w terenie zabudowanym

– 90 km/h

na przejeździe kolejowym i na 30 m przed nim – 30 km/h
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 12 i 150 cm wzrostu nie mogą podróżować z przodu i muszą podróżować z
wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi.
Jazda pod wpływem
Absolutny zakaz prowadzenia po spożyciu alkoholu, które traktowane jest jako przestępstwo.
Konsekwencje są poważne: grzywny, zatrzymanie prawa jazdy na dwa lata i kara pozbawienia
wolności. Kierowca może zostać poproszony o test z wydychanego powietrza, a w uzasadnionych
przypadkach również o próbkę krwi.
Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania lub dzienne obowiązkowe przez cały rok. Wszelkie światła i reflektory niefabryczne
muszą zostać wyłączone.
Mandaty i kary
Płatne na miejscu. Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może zostać ukarane klamrą na kole lub
odholowaniem na koszt właściciela.
Przykładowe mandaty: przejazd na czerwonym świetle – 150 euro; nieużywanie pasów
bezpieczeństwa lub używanie telefonu komórkowego podczas jazdy bez urządzenia
głośnomówiącego: 20-60 euro; prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków

odurzających karane jest grzywną w wysokości od 232 do 996 Euro i/lub zatrzymaniem prawa jazdy
na okres od 1 roku do 5 lat.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy
dla maszyn o pojemności silnika powyżej 50 CC. Zalecamy jednak używanie kasków nawet w krajach
gdzie są nieobowiązkowe, jako że kask może uratować życie.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 oktanów) – dostępna
Benzyna ołowiowa - niedostępna
Olej napędowy („nafta”) – dostępny
LPG – dostępny, ale korzystać z niego można tylko w oparciu o instalacje z odpowiednim atestem
spalania.
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do
Słowacji upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu
- kamizelka odblaskowa – EN 471 - obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z
pojazdu (np. awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, zatem musi być przechowywana w kabinie
a nie w bagażniku. Brak karany jest mandatem – 150 euro.
- trójkąt ostrzegawczy – obowiązkowy; nie dotyczy motocykli
- apteczka
- wyposażenie zimowe: Opony zimowe – oznakowane M&S, obowiązkowe przy zaśnieżonej lub
oblodzonej drodze. Minimalna głębokość bieżnika 3 mm. Łańcuchy śniegowe – są dopuszczalne, ale
tylko przy grubej warstwie śniegu. Opony z kolcami – zabronione.
Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Zakaz korzystania z urządzeń antyradarowych (wykrywających urządzenia kontrolne).
Zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy oraz palenia podczas prowadzenia pojazdu.
Urządzenie GPS musi zostać umieszczone nisko i pośrodku szyby, tak aby nie zakłócało widoczności.

Sygnałów dźwiękowych używać można tylko w sytuacji zagrożenia lub do sygnalizowania zamiaru
wyprzedzania.
Kontrola na przejściu granicznym przy wjeździe na Słowację potwierdza na piśmie ewentualne
widoczne uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe. Jeżeli podczas
pobytu na Słowacji auto brało udział w zdarzeniu, w którym ktoś ucierpiał, lub którego szacunkowy
koszt naprawy przekroczy 4 000 euro, należy na granicy pokazać odpowiednie zaświadczenie od
policji.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

