
 
 
 
 

 
Kedy volať políciu k dopravnej nehode 

S volaním polície sa neprerátajte, ak ste napríklad zavinili nehodu a neprišlo k zraneniam 
a výrazným škodám na majetku, aby sa nestalo, že pre zavolanie polície k nehode 
prídete o vodičský preukaz! Niekedy sa stačí dohodnúť spísať, čo spísané má byť a políciu 
do toho jednoducho nezaťahovať. No pozor! Sú prípady, kedy políciu bezpodmienečne 
musíte zavolať. Ako sa vymotať z bludiska či volať alebo nevolať políciu, prečítajte si naše 
rady alebo sa riaďte pokynmi Ministerstva vnútra SR. 

Situácie, kedy nemusíte volať k dopravnej nehode políciu: 

• Stačí, ak sa účastníci dohodnú, že škoda nepresiahla 3990 eur, teda došlo ku 
škodovej udalosti a nie k dopravnej nehode. ( ak neviete určiť výšku škody, 
zavolajte políciu, ktorá urobí odhad škody a oznámi vám, či ide o dopravnú 
nehodu, alebo škodovú udalosť) 

• Ak pri nehode neprišiel nikto o život alebo nebol nikto zranený. 
• Ak sa nestalo, že pri kolízii nebol poškodený majetok tretej osoby alebo iné 

verejnoprospešné zariadenie. 
• Nie je podozrenie na požitie alkoholu. 

Vieme, kedy musíte kontaktovať políciu SR: 

• Pri dopravnej nehode sa niekto zranil alebo prišlo k úmrtiu osoby. 
• Ak hmotná škoda na niektorom z vozidiel vrátane vecí alebo inom majetku 

prevyšuje čiastku 3 990 €. 
• Počas nehody príde k poškodeniu majetku tretích osôb, (napr. k poškodeniu 

zaparkovaného vozidla, priľahlej nehnuteľnosti apod.) 
• Dôjde k poškodeniu majetku štátu, obce (cesta I. triedy, diaľnica, všeobecne 

prospešné zariadenie, dopravné značky, zvodidlá). 
• Vtedy, ak medzi účastníkmi dopravnej nehody nedôjde k vzájomnej dohode o 

jej zavinení. 
• Ak obom účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý priebeh dopravnej 

nehody. 
• V prípade, že uniknú nebezpečné veci ako dôsledok nehody. 
• Ak nie ste schopný ( bez vynaloženia neprimeraného úsilia) po nehode sami 

obnoviť plynulosť cestnej premávky. 
• Ak sa stane, že vinník z miesta nehody ušiel alebo nemá uzatvorené PZP 

alebo je pod vplyvom alkoholu. 
• Ak došlo k tomu, že autá havarovali, ale navzájom sa nezrazili 

 


