Braukšanas ierobežojumi Slovākijā 2020. gadā
1. Transporta līdzekļi:
Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7.5t;
Kravas transportlīdzekļi ar piekabēm un puspiekabēm, ja sastāva pilna masa pārsniedz
3.5t.
Darbības zona:
Automaģistrāles, maģistrālie un galvenie (1. klases) ceļi.
Aizliegumi ir spēkā:
▪ svētdienās un valsts noteiktajās svētku dienās no plkst. 00.00 – 22.00;
▪ sestdienās no 1. jūlija līdz 31. augustam no plkst. 07.00 – 19.00.
2. Transporta līdzekļi:
Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 12t.
Darbības zona:
III klases autoceļi.
Aizliegumi ir spēkā:
Pilnīgs aizliegums.
Izņēmumi:
▪ autobusi, autofurgoni;
▪ bruņoto spēku, policijas un Slovākijas drošības dienesta transportlīdzekļi;
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto sezonālajiem lauksaimniecības darbiem;
▪ transportlīdzekļi, kas pārvadā medicīnas instrumentus vai bioloģiskos un/vai
farmaceitiskos preparātus, kas domāti slimnīcām vai medicīnas iestādēm, vai
arī medicīnas iekārtu un preparātu pārvadājumi, kas paredzēti slimnīcās vai
medicīnas iestādēs darbības nodrošināšanai;
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto kombinētajos pārvadājumos vai kuģu vai
vilcienu iekraušanai vai izkraušanai Slovākijas Republikas teritorijā;
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto kultūras vai sporta pasākumiem, bet jo īpaši
laivu, motociklu, zirgu, putnu utt. pārvadāšanai;
▪ palīdzības transportlīdzekļi, kas nepieciešami negadījumu vai dabas katastrofu
seku novēršanai;
▪ bīstamo kravu pārvadājumi;
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto degvielas uzpildes staciju apgādei ar degvielu;
▪ transportlīdzekļi, ar ko pārvadā ātri bojājošas preces vai dzīvus liellopus.
Ja to pieprasa policijas amatpersona, braukšanas aizlieguma periodā autovadītājam
jāspēj pierādīt, ka viņa vadītais transportlīdzeklis tiek izmantots kādam no
augšminētajiem mērķiem.
Atbrīvojumi:
Saskaņā ar 2009. gada Likumu krājuma 9. daļas 140. paragrāfu, atļauju braukt
braukšanas ierobežojuma stundās var saņemt ārkārtas gadījumos, ja tās izdošana
neapdraud sabiedrisko drošību. Ja atļauja ir nepieciešama izmantošanai viena reģiona
ietvaros, tad attiecīgā Reģionālā satiksmes inspekcija drīkst apstrādāt pieprasījumu par
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja atļauja ir nepieciešama izmantošanai apgabalā, kas aptver
vairāk nekā vienu reģionu, atbrīvojuma pieprasījums jāadresē Policijas spēku
prezidentūras satiksmes policijas departamentam (Odbor dopravnej polície Prezídia
policajného zboru), Racianska 45, 812 72 Bratislava, tel. +421 9610 50221. Par atļaujām

ir jāmaksā administratīvās maksas. Atļauju piešķir, ja pieprasījums ir pamatots, un pēc
tam, kad ir iesniegti apliecināti dokumenti, kas norāda vajadzību pēc pārvadājuma
veikšanas. Atļauja ir spēkā 30 dienas.
Svētku dienas 2020. gadā:
1. janvāris
6. janvāris
10. aprīlis
13. aprīlis
1. maijs
8. maijs
5. jūlijs
29. augusts
1. septembris
15. septembris
1. novembris
17. novembris
24. decembris
25. decembris
26. decembris

Jaungada diena
Zvaigznes diena
Lielā piektdiena
Otrās Lieldienas
Darba svētki
Kara beigu gadadiena (1945.g.)
Svētā Kirila un Svētā Metodija diena
Slovāku nacionālās sacelšanās gadadiena
Konstitūcijas diena
Septiņu bēdu diena
Visu svēto diena
Brīvības un demokrātijas cīņas diena
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētki
Svētā Stefana diena
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