
 

Nehodové úseky - LETNÉ OBDOBIE  

(od 01. 04. 2019 do 30. 09. 2019) 

       

BRATISLAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nie je evidovaný nehodový úsek ani nehodové miesto. 

       

TRNAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Trnava D1 

42,300 – 42,800 

 

Nehodový úsek sa nachádza na diaľnici D1. Ide o priamy 

šesťpruhový úsek diaľnice rozdelený stredovým deliacim pásom 

tvoreným betónovým zvodidlom.   

5 

pondelok (2) 

utorok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (2) 

08.00 - 10.00 (2) 

14.00 - 16.00 (1) 

18.00 - 20.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (4) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

Trnava R1 

6,030 – 6,990 

 

Nehodový úsek sa nachádza na rýchlostnej ceste R1. Ide o 

priamy štvorpruhový úsek rýchlostnej cesty rozdelený 

stredovým deliacim pásom tvoreným oceľovým zvodidlom, 

v blízkosti ČS PHM. 

5 

utorok (2) 

streda (2) 

štvrtok (1) 

02.00 - 04.00 (1) 

12.00 - 14.00 (3) 

16.00 - 18.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

Hlohovec I/61 

60,000 – 60,400 

 

Ide o priamy dvojpruhový úsek po križovatku s obcou 

Trakovice, následne pokračuje v smerovom oblúku rozdelený 

pozdĺžnou prerušovanou čiarou. 

5 

utorok (1) 

streda (1) 

štvrtok (2) 

sobota (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (3) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


 

 

       

TRENČIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Prievidza I/9 

159,190 –160,800 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste I/9 (E 572) v úseku medzi 

obcou Horné Vestenice a mestom Nováky pri obci Nitrica. 

Nehodový úsek začína stykovou križovatkou tvaru „T“ s cestou 

III/1771 vedúcou do obce Nitrica, pokračuje priamym úsekom, 

za ktorým nasleduje priesečná križovatka s cestou III/1771 

vedúcou do obce Nitrica a komunikáciou vedúcou ku 

kameňolomu, Kolibe Solec, pokračuje priamym úsekom a končí 

v miernom stúpaní v ľavostrannom oblúku. 

5 

pondelok (1) 

štvrtok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (2) 

 

02.00 - 04.00 (1) 

12.00 - 14.00 (2) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku, nedanie prednosti 

v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť 

v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste 

(1) 

 nesprávne odbočovanie (1) 

 porušenie povinnosti vodiča, nevenovanie sa plne 

vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej 

premávke (1) 

 nesprávne predchádzanie, nesprávne vybočenie zo 

smeru jazdy pri predchádzaní (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

Trenčín II/507 

139,320-139,900 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste II/507 v extraviláne medzi 

obcami Zamarovce a Skalka nad Váhom. Úsek začína za 

pútnickým miestom Skalka nad Váhom a pokračuje v klesaní 

komunikácie, striedaním zákrut a kratších priamych úsekov 

smerom k obci Skalka nad Váhom. 

5 

štvrtok (1) 

piatok (1) 

nedeľa (3) 

 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (3) 

nezistené (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (4) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


NITRIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

 Nitra  I/64 

62,500 – 63,7000 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra, 

mestskou časťou Dolné Krškany. V smere staničenia sa začína 

v križovatkovom úseku s MK Dvorčianska a končí za 

križovatkou s MK Novozámocká. V danom úseku sa nachádza 

jedna križovatka riadená svetelnou signalizáciou, viacero  

križovatiek s MK a vjazdy a výjazdy z cesty I/64 k rôznym 

prevádzkam a objektom a k parkovacím miestam k obytným 

domom. V nehodovom úseku je situovaných niekoľko 

priechodov pre chodcov. 

 7 

pondelok (1) 

utorok (2) 

streda (2) 

štvrtok (1) 

piatok (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (2) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

 nesprávne otáčanie a cúvanie (1) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (1) 

 Nitra  I/64 

67,000 – 67,380 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra. Jedná sa 

o úsek od križovatky s MK Štúrova po križovatku s MK 

Nábrežie mládeže. V úseku sa nachádzajú dve križovatky 

riadené svetelnou signalizáciou a mostný objekt č. 64-019 nad 

riekou Nitra.  

 

5 

pondelok (1) 

utorok (2) 

streda (1) 

piatok (1)  

12.00 - 14.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

  porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky 

(2) 

 nesprávne predchádzanie (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (1) 
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ŽILINSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Čadca I/11 

408,000- 409,500 

 

Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec, začína pred 

železničným priecestím v smere od Českej republiky a končí 

v obci Svrčinovec za priesečnou križovatkou cesty I/11a I/12. 

17 

pondelok (2) 

utorok (3) 

streda (3) 

štvrtok (8) 

sobota (1) 

04.00 - 06.00 (4) 

06.00 - 08.00 (3) 

10.00 - 12.00 (2) 

12.00 - 14.00 (2) 

14.00 - 16.00 (3) 

16.00 - 18.00 (3) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (11) 

 nesprávne správanie sa na železničnom priecestí (3) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

Čadca I/11 

412,400 - 413,250 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/11 mestom 

Čadca a začína za ČS OMV a končí za svetlenou križovatkou 

s cestou I/11. 

5 
piatok (3) 

sobota (2) 

02.00 - 04.00 (1) 

10.00 - 12.00 (3) 

16.00 – 18.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 porušenie povinnosti účastníka CP (1) 

Čadca I/11 

414,000 - 415,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/11 mestom 

Čadca a začína na križovatke ku Kysuckému Múzeu v Čadci a 

končí pri STK Čadca. 

5 

streda (1) 

štvrtok (1) 

piatok (2) 

sobota (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

nezistené (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nesprávna jazda v jazdných pruhoch (1) 

 nesprávne odbočovanie (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

Čadca II/520 

18,500 - 19,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza v obci Nová Bystrica začína za 

križovatkou s cestou III/2040 a končí koncom zastavaného 

územia. 

5 

pondelok (1) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

piatok (1) 

sobota (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (2) 

12.00 - 14.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 vplyv prírodnej sily (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

Kysucké Nové Mesto I/11 

434,170 -435,100 

 

Nehodový úsek sa nachádza v obci Radoľa začína 100m pred 

cestnou svetelnou križovatkou s cestou III/2054 a končí pred ČS 

PM Slovnaft. 

6 

pondelok (1) 

streda (2) 

piatok (1) 

sobota (2) 

02.00 - 04.00 (1) 

06.00 - 08.00 (2) 

14.00 - 16.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

 nesprávne odbočovanie (1) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (1) 

Martin I/65D 

5,250 – 6,240 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/65D mestom 

Martin a začína od svetelnej križovatky s miestnou 

komunikáciou ul. Obchodné centrum Turiec (TESCO) a končí 

svetlenou križovatkou s miestnou komunikáciou ul. A. Stodolu. 

5 

pondelok (2) 

streda (1) 

piatok (1) 

nedeľa (1) 

12.00 - 14.00 (3) 

14.00 - 16.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti účastníka CP (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (1) 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
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https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


Ružomberok I/18 

519,700 -521,290 

 

Nehodový úsek sa nachádza v meste Ružomberok nábrežie M. 

R. Štefánika  a začína za križovatkou s cestou III/2228 (bývala 

Hypernova) a končí na ulici Tatranská cesta za cestnou 

svetelnou križovatkou pri spoločnosti Mondi SCP. 

9 

pondelok (1) 

streda (2) 

štvrtok (2) 

piatok (1) 

sobota (2) 

nedeľa (2) 

10.00 - 12.00 (2) 

12.00 - 14.00 (2) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (5) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nesprávna jazda v jazdných pruhoch (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

Liptovský Mikuláš II/584 

23,900 -24,800 

 

Nehodový úsek sa nachádza na horskom priechode Huty nad 

strediskom SC ŽSK. 

5 
utorok (1) 

nedeľa (4) 

10.00 - 12.00 (1) 

14.00 - 16.00 (3) 

16.00 - 18.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (4) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky(1) 

Liptovský Mikuláš II/584 

43,900 -44,960 

 

Nehodový úsek sa začína v Liptovskej Ondrašovej, od 

križovatka s mk. Ul. J. Ružičku po križovatku s mk. Ul. Štúrova, 

v Liptovskom Mikuláši. 

6 

streda (1) 

štvrtok (1) 

sobota (3) 

nedeľa (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (3) 

 technická porucha (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

 

 

 

 

 

      

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Žiar nad Hronom R1 

118,400 – 118,900 

 

Jedná sa o voľný úsek dvojpruhovej rýchlostnej cesty R1 v k.ú. 

extravilánu Lehôtka pod Brehmi, v PJP ktorý začína v polovici 

dĺžky protihlukovej steny v miernom stúpaní ľavotočivého 

oblúka, ktorý pokračuje cez mostný objekt č. R1 – 133.  A končí 

cca 50 m za dopravným zariadením (tlmič nárazu) pred 

mostným objektom č. R1 – 134.1 prechádzajúci ponad 

rýchlostnú cestu R1. Cesta je smerovo rozdelená so stredovým 

deliacim pásom. Každý jazdný pás má dva pruhy šírky 3,5 m. 

6 

utorok (3) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

nedeľa (1) 

02.00 - 04.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (2) 

14.00 - 16.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (4) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (2) 

Banská Bystrica I/14 

11,300–12,800 

 

Jedná sa o voľný úsek cestnej komunikácie I/14 v k.ú. 

extravilánu Dolný Harmanec, ktorý začína v extraviláne ostrej 

zákruty v km 11,300 v smere Banská Bystrica- Žilina a končí 

cca 1000 m pod vrcholom stúpania na horský priechod Šturec v 

km 12,800. 

7 nedeľa (7) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (6) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (1) 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
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PREŠOVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Prešov I/18 

690,380 – 691,750 

 

Nehodový úsek je evidovaný v zastavanej časti obce Ľubotice 

na ceste I/18, kde začína na priechode pre chodcov pri zastávke 

MHD (MIRAD) v smere staničenia od Popradu na Humenné. 

Nehodový úsek končí pre križovatkou ciest I/18 Vranovská 

III/3432 Herlianska pri vojenskej leteckej základni. 

8 

pondelok (2) 

utorok (1) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

piatok (2) 

sobota (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

14.00 - 16.00 (3) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 vplyv prevádzky (1) 

 nedovolená rýchlosť (1) 

Snina I/74 

31,400 – 31,700 

 

Nehodový úsek je prieťahom mesta Snina po ceste I/74 na Ul. 

strojárskej. Úsek začína križovatkou I/74 – II/567 na Ul. 

strojárskej v smere na obec Stakčín, pokračuje prieťahom mesta 

a končí pred nákupným parkom mesta Snina. 

5 

pondelok (1) 

utorok (1)  

piatok (2) 

sobota (1) 

10.00 - 12.00 (2) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nesprávny spôsob jazdy (1) 

 porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch (1) 

Stará Ľubovňa I/77 

12,880 – 13,360 

 

Extravilán cesty I/70. Úsek začína cca 1 700 m za Podolíncom 

v smere na Nižné Ružbachy rovným úsekom, nasleduje mierna 

pravotočivá zákruta do kopca, následne mierna ľavotočivá 

zákruta a potom mierna pravotočivá zákruta a končí 

v extraviláne cca 350 m pred Nižnými Ružbachmi. 

6 

pondelok (1) 

utorok (2)  

streda (1) 

štvrtok (1) 

nedeľa (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (5) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

Kežmarok I/66 

102,300 – 103,400 

 

Nehodový úsek prebieha cestou I/66 v intraviláne mesta 

Kežmarok v smere od Popradu na Starú Ľubovňu, začína 

v križovatke ulíc Toporcerova a Kušnierska brána (pri 

historickom cintoríne), ďalej prechádza križovatkou ulíc 

Toporcerova, Garbiarska a Záhradná (pri OC Billa), ďalej 

pokračuje za kruhovou križovatkou pri OC Lidl ku svetelne 

riadenej križovatke ulíc Michalská, Nižná brána a Tehelňa, kde 

končí cca 20 m za križovatkou. 

5 

pondelok (3) 

utorok (1)  

piatok (1) 

10.00 - 12.00 (3) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 porušenie účastníka cestnej premávky (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

 nesprávne odbočovanie (1) 

Vranov nad Topľou I/15 

7,300 – 8,260 

 

Nehodový úsek začína priamym úsekom cesty I/15 (od 

križovatky s II/558), ktorý pokračuje pravotočivou zákrutou 

a ihneď ľavotočivou zákrutou. Následne sa jedná o priamy úsek 

cesty, ktorý končí miernou tiahlou ľavotočivou zákrutou. 

5 

pondelok (1) 

štvrtok (1) 

piatok (2) 

sobota (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (3) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 porušenia účastníka dopravnej nehody (1) 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


       

KOŠICKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nie je evidovaný nehodový úsek ani nehodové miesto. 

 

 

 


