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Muži, ženy a alkohol za volantom
Štatistiky Prezídia Policajného zboru (2011 - júl 2016)

Nehodovosť všeobecne
 Na Slovensku bolo ku koncu roka 2015 viac ako 3,4 mil. evidovaných vodičov a 2,85 mil.
evidovaných motorových vozidiel.
 Každoročne narastie počet nových vodičov v priemere o 2 %.
 Za prvých 7 mesiacov tohto roka eviduje Policajný zbor celkom 7 463 dopravných nehôd (DN).
V roku 2015 ich bolo celkovo zaevidovaných 13 547.
 Za prvých 7 mesiacov tohto roka zavinili vodiči motorových vozidiel (MV) 4 831 dopravných
nehôd (DN). V roku 2015 ich bolo celkovo 8 993.
 V priemere 80 % všetkých dopravných nehôd na slovenských cestách zapríčinia muži.

Následky dopravných nehôd
 V priemere pri 38% DN dôjde k usmrteniu osôb, ťažkým alebo ľahkým zraneniam. Za prvých 7
mesiacov 2016 je to 2 862 takýchto DN (3 884 usmrtených, ťažko a ľahko zranených osôb). Počas
celého roku 2015 ich bolo 5 172 (7 023 usmrtených, ťažko a ľahko zranených osôb).
 Za prvých 7 mesiacov tohto roka mali dopravné nehody za následok 119 mŕtvych, 513 ťažko
a 3 252 ľahko zranených.

Alkohol za volantom
 Približne 9 % zo všetkých DN sa stane pod vplyvom alkoholu. Do konca júla 2016 spôsobili vodiči
MV pod vplyvom alkoholu 680 DN, v minulom roku to bolo 1 272 dopravných nehôd.
 Nehodu pod vplyvom alkoholu spôsobí v priemere 90 % mužov-vodičov a len 10 % žien-vodičiek.
Za prvých 7 mesiacov 2016 však narástol pomer žien voči mužom na 13 %.
 Za prvých 7 mesiacov tohto roku zistili policajné hliadky alkohol u 5 300 vodičov MV pri
kontrolách v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, z čoho 46 %
prípadov bolo do 1 promile (do 0,48 mg/l) a u 54 % vodičov MV bola nameraná hodnota až nad
1 promile, čím sa dopustili trestného činu. V roku 2015 to bolo 9 145 prípadov.

Vek a vodičská prax
 Najnezodpovednejší vodiči sú muži aj ženy s vodičskou praxou do 5 rokov, ktorí stoja za viac ako
štvrtinou (28 %) všetkých nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu. Z toho muži pod vplyvom
alkoholu s touto praxou spôsobujú až 29 % (zo všetkých mužov vodičov pod vplyvom alkoholu)
a opité ženy 21 % DN (zo všetkých žien vodičiek pod vplyvom alkoholu). Naopak
najzodpovednejšia je skupina vodičov s vodičskou praxou 26 až 30 rokov a 31 až 35 rokov, ktorá
má na svedomí 4 % nehôd pod vplyvom alkoholu.
 Najnezodpovednejšie skupiny sú ľudia vo veku 21 - 29 rokov (32 %) a 30 - 39 rokov (23 %).

Kraje
 Najviac vodičov pod vplyvom alkoholu u oboch pohlaví, za posledných 5 rokov, zistili policajti
v Košickom kraji a najmenej v Trnavskom kraji.
 Čo sa pohlaví týka – najviac mužov/vodičov MV pod vplyvom alkoholu je na cestách v Košickom
kraji a najmenej v Trnavskom. Ženy si pod vplyvom alkoholu sadajú za volant najčastejšie
v Bratislavskom a najmenej v Banskobystrickom kraji.

Dni a mesiace
 December patrí podľa policajných štatistík za posledné roky medzi najrizikovejšie mesiace.
V tomto období si ženy najčastejšie sadajú za volant aj napriek tomu, že pred jazdou pili alkohol.
U mužov môžeme povedať, že takýmto rizikovým obdobím je celé leto (jún – august). Mesiac,
kedy pijú a šoférujú obe pohlavia najmenej, je február.
 Čo sa týka dní v týždni, víkendy patria ku dňom, kedy si vodiči častejšie ako inokedy vypijú
a potom sadnú za volant či na bicykel. Muži najviac pijú a šoférujú v sobotu a nedeľu, ženy
v piatok a sobotu. „Najbezpečnejším“ dňom v týždni, s najmenším počtom nehôd spôsobených
vodičmi pod vplyvom alkoholu, je pre obe pohlavia streda.

