PRÍLOHY
AKTUÁLNE ŠTATISTIKY
Celkový počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi posledné štyri roky kolíše okolo 12 200 ročne.
Možno konštatovať, že aj keď v dlhodobom horizonte počty dopravných nehôd na našich cestách
postupne klesajú, množstvo vodičov, ktorí sú presvedčení, že vypitý alkohol nemá vplyv na ich
schopnosť bezpečne viesť vozidlo, sa veľmi nemení. Podiel počtu nehôd spôsobených pod vplyvom
alkoholu, na celkovom počte nehôd spôsobených vodičmi motorových vozidiel, tvorí ročne asi 11%.
Avšak Veľká noc – štvordňový predĺžený víkend – je obdobie, keď sa nehodovosť pod vplyvom alkoholu
„vymyká z normálu“. Tých, ktorí si aj napriek alkoholu trúfajú šoférovať, je práve cez Veľkú noc až dva
krát toľko, ako v iné dni v roku: štatistiky ukazujú, že až 23% nehôd je počas tohto predĺženého víkendu
zavinených pod vplyvom alkoholu. Možno teda konštatovať, že oproti iným dňom v roku cez Veľkú
noc má dva krát viac vodičov vypité.
BECEP upozorňuje na negatívne vplyvy alkoholu na schopnosti vodiča. Alkohol zhoršuje reakčný čas
vodiča, jeho koordináciu a motoriku. Znižuje ostrosť zraku, zužuje videnie a spôsobuje tak rozostrené
vnímanie situácie na ceste, čím vážne ohrozuje životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol
zároveň spôsobuje stratu sebakontroly a mnoho vodičov sa vtedy domnieva, že jazdí bezpečne.
Spôsobuje aj impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, obzvlášť u mladých vodičov.
Tohtoročná veľkonočná preventívna akcia začína už vo štvrtok a pokračuje až do utorka dopoludnia.
Policajné hliadky budú vo všetkých okresoch Slovenska. „Nechceme vodičov trestať, práve naopak,
chceme na nich apelovať, aby predovšetkým cez sviatky mali na pamäti nebezpečenstvo zostatkového
alkoholu. Policajné hliadky budú rozdávať vodičom informačné materiály a počas veľkonočného
pondelka dokonca i vajíčko. Zároveň vodičom pripomíname, že keď šoférujú, majú siahať výlučne po
nealkoholických nápojoch,“ doplnili spoločne plk. Ján Ignaták a Jana Shepperd.
V tabuľke nižšie je porovnanie výsledkov policajných štatistík za obdobie 2015-2018 počas celého
roka a len počas Veľkej noci (4 dni). Najviac dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu zavinených
vodičmi motorových vozidiel sa udeje:

Celý rok
cez víkend – piatok, sobota, nedeľa
v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji
medzi 16:00 a 4:00 (podvečer a v noci)
52% zavinia vodiči od 18-29 rokov
40% zavinia vodiči od 30-49 rokov
23 % zavinia vodiči s praxou 1-5 rokov

Veľká noc
v piatok a pondelok
v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji
medzi 20:00 a 4:00 (v noci)
60% zavinia vodiči od 18-29 rokov
30% zavinia vodiči od 30-49 rokov
33 % zavinia vodiči s praxou 1-5 rokov

ZVYŠKOVÝ ALKOHOL - ZA AKÝ ČAS ZMIZNE ALKOHOL Z KRVI
Podľa údajov BECEP je čas odbúrania alkoholu z jedného veľkého 12 % piva porovnateľný s časom
odbúrania alkoholu z 2 dcl vína. Čas odbúrania alkoholu z jedného veľkého 10 % piva je porovnateľný
s časom odbúrania alkoholu z 0,5 dcl liehoviny.

Podľa údajov BECEP sa nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody zvyšuje s koncentráciou alkoholu
v krvi. Pri 0,5 promile je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100 % vyššia ako u vodiča,
ktorý nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť vyššia až o 400 %.

„ÚČET“ VODIČA, KTORÝ PIL, JE VŽDY VYSOKÝ

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu spoločne s Prezídiom Policajného zboru spočítali náklady,
ktoré vzniknú vodičovi, ktorému namerali alkohol v dychu. Avšak trvalé následky na zdraví či dokonca
strata života sa nedajú vyčísliť.
CENA ZA
NEZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE
Vodič „nafúka“ za volantom
Pokuta za alkohol za volantom
do 800 €
Zadržanie vodičského preukazu
do 3 rokov
Sedenia a potvrdenie od
psychiatra, že vodič nie je závislý
100 €
od alkoholu *
Odborné poradenstvo
u psychológa: 4x skupinové
300 €
sedenie + záverečný pohovor *
Skúška na dopravnom inšpektoráte
(ak je vodičský preukaz odobratý
16,50 €
dlhšie ako 2 roky)
CENA SPOLU *
CENA ZA ŽIVOT A ZDRAVIE

MHD *

2€

Taxi *

15 €

Hotel *

70 €

1 216,50 € NAJNIŽŠIA CENA
nevyčísliteľná NAJVYŠŠIA CENA*

*ceny sú približné, vychádzajúce zo skutočných reálií
Zdroj: SZVPS a PPZ

ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE
Vodič zaparkuje auto a zvolí alternatívu
Odvoz kamarátom
0€
Pešo
0€

0€
70 €

