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Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE 

Spolu  

SR 

Dopravné 

nehody 

2011 60 21 28 48 59 36 49 51 352 

2010 65 30 32 33 81 57 86 54 438 

rozdiel -5 -9 -4 15 -22 -21 -37 -3 -86 

Ťažko 

zranení 

2011 0 3 0 1 1 1 3 2 11 

2010 0 0 3 1 3 2 8 7 24 

rozdiel 0 3 -3 0 -2 -1 -5 -5 -13 

Usmrtení 

2011 4/0/3/0 1/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 

0/0/0/0 3/0/0/0 

                

0/0/0/0 

    

0/0/0/0 8/0/3/0 

2010 0 1 0 2 1 3 2 0 

 

9 

rozdiel 4 0 0 -2 -1 0 -2 0 -1 

% <100% 0 0 -100% -100% 0 -100% 0 -11% 

 

Poznámka:  v políčkach „usmrtení“ sa za prvým lomítkom vyznačujú usmrtení motocyklisti, za druhým lomítkom  usmrtení 

chodci a za tretím lomítkom usmrtení cyklisti z celkového počtu usmrtených osôb.  

 

*štatistika je len predbežná  

 

 

 

 

Počet usmrtených podľa týždňov za rok 2010  a  2011 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2010 9                          

2011 8                          

 

  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

2010                           

2011                           
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     Dňa 2.1.2011 o 05.00 hod. v Bratislave na Seneckej ceste došlo  k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. 

Hyundai Tucson, ktoré viedol 44 ročný vodič a 44 ročným chodcom. Bolo zistené, že chodec prechádzal po nadchode pre 

chodcov pri OD Tesco, pričom za presne nezistených okolností dopadol na vozovku do jazdnej dráhy vozidla, ktorým bol 

následne prejdený. Vodič mu neposkytol pomoc a z miesta nehody ušiel. Chodec  utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.  

V čase o 10.00 hod. sa na ODN KDI KR PZ Bratislava dostavil vodič vozidla, bol podrobený dychovej skúške  na zistenie 

požitia alkoholu s negatívnym výsledkom. Na vozidle vznikla škoda 500 €. 

 

           chodec 

 

 

     Dňa 2.1.2011 o 20.13 hod. v katastri mesta Rimavská Sobota, na ceste č. I/50 došlo k dopravnej nehode osobného 

motorového vozidla zn. Seat Leon, ktoré viedol 30 ročný vodič. Vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, 

poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do 

protismeru, zišiel do priekopy na ľavej strane vozovky, kde vozidlo narazilo do svahu. Po náraze bolo vozidlo odrazené do 

stromu a následne sa prevrátilo na strechu. Vodič utrpel ľahké zranenie s predpokladanou dobou liečenia a PN do 14 dní. Jeho 

dvaja 30 roční spolujazdci utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli.  Ďalšia 25 ročná spolujazdkyňa utrpela zranenie 

s predpokladanou dobou liečenia a PN do 42 dní. 

  

 

 

     Dňa 3.1.2011 o 13.52 hod. v Bratislave na diaľnici D1 v km 12,8 v smere jazdy na Trnavu došlo k dopravnej nehode medzi 

osobným motorovým vozidlom zn. Suzuki Swift, ktoré viedol 68 ročný vodič a ťahačom zn. DAF s návesom, ktorý viedol 46 

ročný vodič. Vodič ťahača s návesom nedodržal bezpečnú vzdialenosť za pred ním jazdiacim vozidlom zn. Suzuki Swift, 

ktorého vodič začal z doposiaľ nezistených príčin intenzívne brzdiť a narazil do jeho zadnej časti. Osobné vozidlo bolo 

následkom nárazu odrazené do zvodidiel na ľavej strane diaľničného úseku a následne zostalo stáť na stredovej čiare. Vodič 

vozidla zn. Suzuki Swift utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.  

 

 

 

     Dňa 3.1.2011 o 22.10 hod. v Novej Bani, okr. Žarnovica, na Ul. A. Kmeťa došlo k dopravnej nehode nákladného 

motorového vozidla zn. Peugeot Expert, ktoré viedol 19 ročný vodič. Bolo zistené, že v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 

jazdy vozidla v pravotočivej zákrute dostal šmyk a narazil do oporného múrika a plynovej prípojky. Utrpel zranenie, ktorému 

na mieste podľahol.  

 

 

 

     Dňa 4.1.2011 o 20.15 hod. v katastri mesta Bratislava, časť Ružinov na diaľnici D1 smer Trnava došlo k dopravnej nehode 

medzi motorovým vozidlom zn. BMW 525, ktoré viedol 30 ročný vodič a 60 ročným chodcom. Vodič z doposiaľ nezistených 

príčin v pravom jazdnom pruhu zrazil pravou prednou časťou svojho vozidla chodca. Chodec utrpel ťažké zranenia, ktorým na 

mieste podľahol.  

 

                                                                    chodec 

 

     Dňa 7.1.2011 o 08.35 hod. v Bratislave na Radničnej ul. došlo k dopravnej nehode medzi dodávkovým motorovým 

vozidlom zn. Mercedes 313 CDi, ktoré viedol 25 ročný vodič a 60 ročným chodcom. Vodič pri cúvaní s vozidlom si na 

zaistenie bezpečného cúvania nezabezpečil prítomnosť spôsobilej a náležite poučenej osoby a zrazil chodca prechádzajúceho 

po ulici. Chodec utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.  

 

           chodec 

 

 

     Dňa 8.1.2011 o 13.15 hod. v katastri obce Kľačany, okr. Hlohovec, na ceste č. II/513 došlo k dopravnej nehode medzi 

osobným motorovým vozidlom zn. Fiat Punto, ktoré viedol 39 ročný vodič a nákladným motorovým vozidlom zn. Volvo 

s prívesom, ktoré viedol 37 ročný vodič. Vodič vozidla zn. Fiat Punto za doteraz presne nezistených okolností prešiel 

s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom. Utrpel zranenia, ktorým pri prevoze do NsP 

podľahol.  

 

 


