
14 SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 2 I 2018

 Adresa pre korešpondenciu:
doc. MUDr. Ľubomír STRAKA, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Kollárova 2  036 01 Martin
e-mail: straka@unm.sk

dennej praxi. Syntéza poznatkov z uvedených analýz je podkla-
dom pre záverečnú diskusiu s návrhom zmien.

VÝSLEDKY

Súčasný právny stav problematiky
Medzinárodné právo, ktorým je Slovenská republika viazaná 

(Európska dohoda, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestnej premáv-
ke (Viedeň 1968)) ustanovuje: „Vnútroštátne právne predpisy 
stanovia osobitné pravidlá pre vedenie vozidiel pod vplyvom 
alkoholu a stanovia zákonnú hladinu alkoholu v krvi a podľa po-
treby aj zákonnú hladinu alkoholu v dychu, ktorá je nezlučiteľná 
s vedením vozidla. Maximálna hladina alkoholu podľa domácej 
legislatívy nesmie v  žiadnom prípade prekročiť 0,50 g čistého 
alkoholu na liter krvi alebo 0,25 mg alkoholu na liter vydýchnu-
tého vzduchu“ (2,3). Neexistuje však medzinárodné právo, ktoré 
by ustanovovalo postup zisťovania alkoholu u vodiča vozidla. 

Zo zákona č. 8/2009 Z.z. (Zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých Zákonov) vyplýva, že vodič nesmie mať 
alkohol v krvi (tzv. nulová tolerancia). Vodič tak nesmie požiť po-
čas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, nesmie 
viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návyko-
vej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu na-
chádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho 
v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke 
pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v  jeho organizme nepre-

V  zmysle koncepcie uverejnenej vo Vestníku Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 31. augusta 2006 sa 
odbor súdne lekárstvo podieľa na analýze príčin, na prevencii 
a  represii negatívnych spoločenských javov (trestných činov 
proti životu a zdraviu a  iných násilných skutkov proti osobám, 
samovražednosti, závislostí od alkoholu a  iných psychoaktív-
nych látok, dopravnej nehodovosti, pracovnej a mimopracovnej 
úrazovosti a iných) (1). Z alkohologického hľadiska sa odbor zao-
berá najmä vyšetrovaním krvi a iných biologických materiálov na 
stanovenie koncentrácie etanolu a  vykonávaním špecifických 
matematických prepočtov na ustálenie koncentrácie etanolu 
v krvi. 

MATERIÁL A METODIKA

Pri spracovaní problematiky sa autori venujú analýze právnych 
predpisov v kontexte poznatkov súdneho lekárstva s cieľom za-
definovať ideálny stav uplatňovania týchto poznatkov v každo-
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SÚHRN 
Alkoholom ovplyvnení účastníci cestnej premávky predstavujú významný rizikový faktor nehodovosti a úrazovosti v cestnej premávke. Problematike doprav-
nej nehodovosti pod vplyvom alkoholu sa preto logicky venuje veľká pozornosť. Štatistiky Generálnej prokuratúry a Policajného zboru Slovenskej republiky 
však jednoznačne svedčia o skutočnosťi, že v Slovenskej republike sa uvedený celospoločenský problém nedarí dostatočne eliminovať. Právne úpravy rea-
lizované od roku 2011 mali preto viesť k výraznejšej a účinnejšej prevencii v danej oblasti. Z pohľadu súčasných poznatkov z odboru forenznej medicíny je 
momentálna legislatívna úprava SR stále nedostatočná a bude vyžadovať určité zmeny. Je možné vyjadriť predpoklad, že problematika kontroly ovplyvnenia 
účastníkov cestnej premávky alkoholom bude predmetom harmonizácie v rámci celého európskeho priestoru. Cieľom predkladanej práce je analýza jednotli-
vých aspektov súčasného stavu a ich epikritické zhodnotenie.

Kľúčové slová: alkohol – vodič – detekcia alkoholu – súdne lekárstvo – legislatíva

Alcohol abuse in road traffic: medical-legal aspects

SUMMARY
Alcohol-affected road users – pedestrians or drivers are a significant risk factor for road accidents and injuries. Therefore, the issue of alcohol-related traffic 
accidents is logically a subject of great attention. However, the statistics results of the General Prosecutor’s Office of the Slovak Republic and of the Police Force 
of the Slovak Republic clearly confirm the fact that in the Slovak Republic the above-mentioned problem of the whole society is not sufficiently eliminated. 
The legislation implemented since 2011 should therefore lead to more substantial and effective prevention in this area. From the point of view of the current 
knowledge from the Forensic Medicine Department, the current legislative regulation of the Slovak Republic is still insufficient and will require some changes. 
It can be assumed that the issue of controlling the influence of alcohol on road users will be a subject of harmonization throughout the European area. The aim 
of this thesis is to analyse individual aspects of the present state and their epicritical evaluation.
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