
 

Nehodové úseky ZIMNÉ OBDOBIE - od 01. 10. 2018 do 31. 03. 2019 

       

BRATISLAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Senec   I/63 

17,000 – 17,500 

 

Dunajská Lužná – Šamorín. Dvojpruhová komunikácia mimo 

zastavanej oblasti. 

 5 

streda (1)  

štvrtok (2) 

sobota (1) 

nedeľa (1) 

09.00 - 10.00 (1) 

15.00 - 17.00 (2) 

18.00 - 19.00 (2) 

 nesprávny spôsob jazdy 

       

TRNAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

 Skalica II/426 

29,500 – 30,350  

 

Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Holíč na ul. 

Káovská medzi križovatkou na ul. Hollého a križovatkou s 

miestnymi komunikáciami Partizánska a Gagarinova, v 

predmetnom úseku sa nachádzajú dva priechody pre chodcov, 

prvý pri domove dôchodcov pred križovatkou Schiffelova – 

Kukučínova a druhý pred potravinami Eurodiskont, na cestu 

II/426 sa v danom úseku pripája sedem miestnych komunikácií, 

nachádza sa tam vjazd do objektu stavebnín, záhradníctva Rosa, 

K-parket, MERY Holíč  

 5 

pondelok (1) 

streda (1) 

štvrtok (2) 

sobota (1) 

00.00 - 02.00 (1)  

06.00 - 08.00 (1) 

10.00 - 12.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 nesprávne odbočovanie (1)  

 nesprávne zastavenie a státie (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


TRENČIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Prievidza  I/9 

165,950 - 166,500 

 

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

mesta Nováky. Úsek v smere staničenia cesty I/9 (E 572) začína 

na križovatke s ul. Nábrežná a Kollárova a končí na križovatke 

s ul. Jesenského. 

5 

pondelok (1) 

utorok (2) 

streda (1) 

00.00 - 02.00 (1)  

04.00 - 06.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

 porušenie povinností vodiča (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 nedovolená rýchlosť (1)  

Ilava  I/61 

138,850 - 140,190 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste I/61 v intraviláne mesta 

Dubnica nad Váhom. Úsek začína v križovatke s miestnou 

komunikáciou ul. Jesenského a končí v mieste priechodu pre 

chodcov cca 100 m za križovatkou s miestnou komunikáciou ul. 

Štúrova. 

5 

utorok (1) 

streda (2) 

sobota (2) 

06.00 - 08.00 (2) 

17.00 - 19.00 (3) 

 nedanie prednosti chodcovi na priechode pre 

chodcov (5) 

Považská Bystrica  II/517 

0,400 - 1,100 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste II/517 v intraviláne mesta 

Považská Bystrica. Úsek začína pred križovatkou s cestou 

III/1983 ul. M. R. Štefánika a končí na križovatke s cestou 

I/61   ul. Sládkovičova/Štúrova v Považskej Bystrici. 

5 

utorok (2) 

streda (1) 

piatok (2) 

06.00 - 08.00 (2) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

 nesprávne odbočovanie (2)  

 porušenie povinností vodiča (1) 

 nesprávna jazda v jazdných pruhoch  (1) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (1) 

Bánovce nad Bebravou  II/592 

1,200 - 1,900 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste II/592 medzi mestom 

Bánovce nad Bebravou a obcou Dolné Naštice. Úsek začína cca 

200 m pred mostným objektom rýchlostnej cesty R 2 a končí za 

ľavotočivou zákrutou v obci Dolné Naštice.   

6 

pondelok (2) 

streda (1) 

sobota (2) 

nedeľa (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť (4) 

 pôsobenie zvierat (1) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (1) 
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NITRIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nie je evidovaný nehodový úsek ani nehodové miesto. 

       

ŽILINSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Čadca   I/11 

408,100 - 409,400  

 

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.   

 18 

pondelok (5) 

utorok (1)  

streda (5)  

štvrtok (2)  

piatok (2)   

sobota (3)  

04.00 - 06.00 (2) 

06.00 - 08.00 (1) 

10.00 - 12.00 (2) 

12.00 - 14.00 (2) 

16.00 - 18.00 (4) 

18.00 - 20.00 (2) 

20.00 - 22.00 (1) 

22.00 - 24.00 (3) 

nezistené (1)  

 porušenie povinnosti vodiča 

 nesprávne správanie sa na železničnom priecestí 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky  

Čadca   I/11 

413,1000 - 414,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/11 mestom 

Čadca a začína pred svetelnou križovatkou s cestou II/587 a 

končí za svetlenou križovatkou s cestou I/11. 

6 

streda (1)  

štvrtok (1)  

piatok (3)   

sobota (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1)  

14.00 - 16.00 (2) 

20.00 - 22.00 (1)  

 porušenie povinností vodiča 

 porušenie povinnosti účastníka CP 

 nesprávne predchádzanie  

Martin   I/65D 

 4,590 - 5,250 

 

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

Martin a začína od svetelnej križovatky s miestnou 

komunikáciou ul. Mládeže a ul. Červenej armády a končí 

svetlenou križovatkou s miestnou komunikáciou ul. A. Stodolu. 

6 

utorok (2)  

streda (1)  

štvrtok (2)  

piatok (1)    

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (3) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami 

 porušenie povinnosti účastníka CP 

 porušenie povinností vodiča 
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Žarnovica R1 

95,000 - 95,800 

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia 

PJP, ktorý začína miernym ľavotočivým oblúkom cesty, ktorý 

následne prechádza do priameho úseku cesty cca 300 m pred 

mostným objektom ev. č. R1-113 s vyraďovacím a 

zaraďovacími jazdnými pruhmi do mesta Nová Baňa a končí cca 

500 m za mostným objektom ev.č. R1-113. Cesta je smerovo 

rozdelená, so stredovým deliacim pásom. Každý pás má dva 

pruhy o šírke 3,5 m. 

5 

utorok (1) 

streda (1) 

piatok (2) 

nedeľa (1) 

02.00 - 04.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (1) 

 porušenie povinností vodiča (3) 

 nedovolená rýchlosť (1) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

Žiar nad Hronom R1 

128,500 – 129,300 

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia, 

ktorý začína v PJP na mostnom objekte ev. č. R1-148, ten 

následne pokračuje pozdĺžnym sklonom ľavotočivého oblúka a 

končí cca 500 metrov za mostným objektom rýchlostnej cesty 

R1 v priamom úseku cesty v smere staničenia Žiar nad Hronom 

– Zvolen. Cesta je smerovo rozdelená, so stredovým deliacim 

pásom. Každý pás má dva pruhy o šírke 3,5 m. 

5 

utorok (1) 

streda (1)   

piatok (1) 

sobota (2) 

04.00 - 06.00 (1) 

12.00 - 14.00 (3) 

18.00 - 20.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3)      

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami  (2) 

Žiar nad Hronom R1 

130,500 – 131,600  

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia 

Žiar nad Hronom – Zvolen v PJP, ktorý začína za trvalým 

dopravným značením B 31a (110 km/h)a E 9 (Za dažďa) v 

pravotočivom oblúku rýchlostnej cesty R1, ktorý následne 

prechádza do ľavotočivého oblúka a končí v miernom stúpaní 

pozdĺžneho sklonu pravotočivého oblúka pred mostným 

objektom ev. č. R1149. Cesta je smerovo rozdelená, so 

stredovým deliacim pásom. Každý pás má dva pruhy o šírke 3,5 

m. 

11 

streda  (1) 

štvrtok (1) 

piatok (4) 

sobota (2) 

nedeľa (3) 

08.00 - 10.00 (4) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (2) 

20.00 - 22.00 (2) 

22.00 - 24.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (8) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 vplyv prevádzky (1)                       
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PREŠOVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Prešov I/18 

685,060 - 687,600 

 

Nehodový úsek je evidovaný v zastavanej časti mesta Prešov na 

ceste I/18 od križovatky ulíc Volgogradská – Levočská a 

pokračuje v smere staničenia 1 600 m smer Poprad – Humenné. 

Úsek končí v km 686,600 v križovatke ulíc Vajanského – 

Levočská.  

16 

pondelok (4) 

utorok (3)      

streda (3)        

štvrtok (2)     

piatok (2)       

sobota (1)     

nedeľa (1)    

02.00 - 04.00 (2) 

06.00 - 08.00 (3) 

08.00 - 10.00 (3) 

10.00 - 12.00 (3) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (2) 

22.00 - 24.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča  (7) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (3) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (3) 

Prešov I/68 

62,700 - 64,080 

 

Nehodový úsek je evidovaný v zastavanej časti mesta Sabinov 

na ceste I/68. NÚ začína pred zastávkou SAD za križovatkou 

s  ulicou Hviezdoslavova a pokračuje v smere na Prešov do 

miestnej časti Orkucany, kde končí pri zastávke SAD, 

križovatka s ulicou Kvetná. 

9 

utorok (3)      

štvrtok (1)     

piatok (3)       

sobota (2)     

04.00 - 06.00 (1) 

08.00 - 10.00 (3) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (3) 

18.00 - 20.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (7)  

 nesprávne odbočovanie  (1) 

 nesprávne vchádzanie na cestu   (1)  

Humenné  I/74 

6,900 - 7,800 

 

Nehodový úsek je prieťahom cesty I/74 pri vjazde do mesta 

Humenné v smere od obce Brekov, je vedený ulicou 

Družstevnou a Mierovou v intraviláne mesta Humenné.  Úsek 

začína 400 metrov pred križovatkou I/74 – II/558 v smere od 

obce Brekov, pokračuje prieťahom mesta po Ul. Družstevnej, 

následne Mierovej a končí na Ul. Mierovej 50 metrov pred 

križovatkou ulíc Mierová -  Poľná.   

6 

pondelok (1) 

utorok (2)  

streda (1) 

piatok (2) 

06.00 - 08.00 (2) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

18.00 - 20.00 (3) 

 nesprávne odbočovanie (3) 

 porušenie povinností vodiča (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1)  

       

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. 
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