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Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v jednotlivých krajoch SR 

 
33. týždeň roka 2012 * 

od 13.08.2012 do 19.08.2012 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2011 
 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2012 

 

48 30 19 29 39 27 45 37 274 

2011 49 42 40 38 45 30 55 33 332 

rozdiel -1   -12 -21 -9 -6 -3 -10 4 -58 

Ťažko 

zranení 

2012 2 2 2 1 6 2 8 6 29 

2011 3 8 3 1 4 8 6 4 37 

rozdiel -1 -6         -1   0 2 -6 2 2 -8 

Usmrtení 

2012 0/0/0/0 0/0/0/0 1/0/0/1 0/0/0/0 1/0/0/0 1/0/0/0 5/1/2/0 1/0/0/0 9/1/2/1 

2011 0 1 1 0 1 2 1 0 6 

rozdiel 0 -1 0 0 0 -1 4 1 3 

% 0 -100% 0 0 0 -50% 400% 100% 50% 

 

 

 

od 01.01.2012 do 19.08.2012 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2011 

 
Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE 

Spolu  

SR 

Dopravné 

nehody 

2012 

 

1509 787 782 971 1139 860 1351 977 8376 

2011 1793 864 902 1011 1388 984 1302 1119 9363 

rozdiel -284    -77 -120 -40 -249 -124 49 -142 -987 

Ťažko 

zranení 

2012 55 77 49 67 85 89 100 107 629 

2011 83 90 60 70 102 104 106 101 716 

rozdiel -28 -13        -11 -3 -17 -15 -6 6 -87 

Usmrtení 

2012 19/0/7/1 25/1/2/5 19/1/6/4 30/3/7/3 25/5/3/1 21/0/3/2 19/3/6/1 23/0/4/3 181/13/38/20 

2011 18 24 19 19 26 28 25 30 189 

rozdiel 1 1 0 11 -1 -7 -6 -7 -8 

% 6% 4% 0 58% -4% -25% -24% -24% -4% 

 

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  
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Počet usmrtených podľa týždňov za rok 2012 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 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 

2012 10 5 6 4 3 0 2 8 1 4 8 5 4 1 4 8 7 6 5 2 9 13 4 5 8 8 

2011 7 5 6 4 1 7 5 2 6 9 4 4 7 5 3 7 9 2 8 5 7 4 8 6 4 4 

 

  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 

2012 7 6 6 10 1 2 9                    

2011 7 13 11 4 4 5 6 10 2 4 10 5 11 7 6 10 13 3 5 8 3 6 9 5 10 8 

    
     Dňa 12.8.2012 o 23.30 hod. v katastri obce Šarišské Bohdanovce, okr. Prešov, na ceste č. III/068014 došlo k dopravnej 

nehode motorového vozidla zn. Peugeot 309, ktoré viedol 19 ročný vodič. Vodič motorového vozidla zn. Peugeot 309 

z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti cesty, kde sa vozidlo otočilo a pokračovalo v šmyku po 

vozovke, pričom následne zišlo mimo cestu vľavo do priekopy, kde narazilo do stromu. Vodič vozidla utrpel zranenia 

s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní a 19 ročný spolujazdec tiež utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 

dní. Ďalší 19 ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým dňa 13.8.2012 o 06.58 hod. v nemocnici podľahol.  Požitie alkoholu u 

vodiča zistené nebolo.  

 

     Dňa 13.8.2012 v čase od 14.30 hod. do 16.10 hod. v katastri obce Chocholná – Velčice, časť Kykula, okr. Trenčín na ceste 

č. III/06176 došlo k dopravnej nehode 47 ročného cyklistu, ktorý z doposiaľ nezistených príčin v klesaní cesty zišiel 

mimo vozovku vpravo, kde spadol. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.  

 

                                                                                                                                                                     cyklista 

  

     Dňa 13.8.2012 v katastri obce Nižný Hrabovec, okr. Vranov nad Topľou na ceste  č. I/18 došlo k dopravnej nehode 

motorového vozidla zn. BMW 730, ktoré 41 ročný vodič. Vodič v dôsledku rýchlej jazdy zišiel do priekopy vpravo v smere 

jazdy, kde narazil do stromov. Vozidlo vyhodilo z priekopy do protismernej časti cesty, kde sa prevrátilo na strechu, pričom 

vodiča z vozidla vymrštilo. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na vozidle vznikla škoda 25 000 €. 

 

     Dňa 13.8.2012 o 23.30 hod. v katastri obce Malý Kamenec, okr. Trebišov na ceste č. III/55327 došlo k dopravnej nehode 

motorového vozidla zn. Mercedes, ktoré viedol 21 ročný vodič. Vodič z doposiaľ nezistených príčin dostal šmyk, zišiel mimo 

vozovku, kde sa vozidlo prevrátilo na bok a narazilo do stromu. Z nezistených príčin z vozidla vypadol 23 ročný spolujazdec a 

utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. Na vozidle vznikla škoda 500 €. 

 

     Dňa 14.8.2012 o 01.40 hod. v katastri obce Sedliská, okr. Vranov nad Topľou na ceste č. I/15 došlo k dopravnej nehode 

nákladného motorového vozidla zn. Scania, s návesom zn. Altele,  ktorý viedol 26 ročný občan Rumunska. Vodič sa na 

priamom úseku cesty nevenoval vedeniu vozidla a zišiel s vozidlom do priekopy vpravo v smere jazdy, kde sa prevrátil. Jeho 

33 ročný spolujazdec, občan Rumunska z vozidla vypadol a bol pritlačený kabínou ťahača k zemi. Utrpel ťažké zranenia, 

ktorým na mieste podľahol. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. Na vozidle vznikla škoda 5 100 €. 

 

     Dňa 14.8.2012 o 12.03 hod. v katastri obce Strečno, okr. Martin na ceste č. I/18 došlo k dopravnej nehode medzi 

motorovým vozidlom zn. Opel Astra, ktoré viedla 21 ročná občianka Poľska a nákladným motorovým vozidlom zn. Renault, 

s návesom zn. Schmitz, ktoré viedol 50 ročný vodič. Vodička motorovým vozidlom zn. Opel Astra v dôsledku rýchlej jazdy 

dostala s vozidlom šmyk, otočila sa okolo svojej osi, pričom zadná časť prešla do protismeru, kde sa zrazila s ľavou prednou 

časťou nákladného vozidla. Vodička utrpela ťažké zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia a PN. Je hospitalizovaná 

v UN Martin na traumatologickom oddelení. Bola jej odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi. Jej 21 ročný 

spolujazdec utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Požitie alkoholu u vodiča nákladným motorovým vozidlom zn. 

Renault zistené nebolo. Na vozidlách vznikla škoda 7 000 €.  

 

     Dňa 17.8.2012 o 06.20 hod. v Prešove na  Masarykovej ul. došlo k dopravnej nehode medzi  mot. vozidlom zn. Š Octavia, 

ktoré viedol 26 ročný vodič  a chodkyňami vo veku 51 a 55 rokov. Vodič mot. vozidlom zn. Š Octavia zrazil chodkyne počas 

toho ako prechádzali po priechode pre chodcov. 51 ročná chodkyňa  utrpela zranenie, ktorému po prevoze do NsP podľahla. 55 

ročná chodkyňa utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a PN nad 42 dní. Požitie alkoholu u vodiča zistené 

nebolo.  

                                                                                                                                                                chodec 

 

     Dňa 17.8.2012 o 21.50 hod. v katastri obce Bystré, okr. Vranov nad Topľou, na ceste č. I/18 došlo k dopravnej nehode 

medzi osobným motorovým vozidlom zn. Audi A3, ktoré viedla 35 ročná vodička  a chodcom doposiaľ nezistenej totožnosti. 

Vodička medzi osobným motorovým vozidlom zn. Audi A3 v priamom úseku cesty  z doposiaľ nezistených príčin pravou 
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prednou časťou vozidla narazila do chodca, pohybujúceho sa po vozovke. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. 

Vodička utrpela ľahké zranenie vyžadujúce jednorazové ošetrenie. Požitie alkoholu u nej zistené nebolo. Na vozidle vznikla 

škoda 4 000 €. 

                                                                                                                                                                 chodec 

 

     Dňa 18.8.2012 o 18.40 hod. v katastri obce Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, došlo k dopravnej nehode motorového 

vozidla zn. Opel Frontera, ktoré viedol 53 ročný vodič, ktorý sa plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej 

premávke, pravým predným kolesom zišiel z krajnice, následne prešiel do protismernej časti vozovky, zišiel mimo cestu 

vľavo, kde sa niekoľkokrát prevrátil, pričom z vozidla vypadol. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na vozidle 

vznikla škoda 5 000 €. 

 

     Dňa 19.8.2012 v čase okolo 19.50 hod. na ceste II/554 v smere od obce Košarovce na obec Nižná Sitnica, došlo  

k dopravnej nehode motocykla zn. Honda CBR bez evidenčného čísla, ktoré viedol 20 ročný vodič s 14 ročnou 

spolujazdkyňou. Vodič motocykla za neznámych okolností zišiel mimo vozovku a s motocyklom havaroval. Po nehode vodič 

spadol na pole po pravej strane cesty a utrpel ľahké zranenie, spolujazkyňa spadla na jazdný pruh cesty v smere jazdy, kde 

zraneniam podľahla. 

 

                                                                                                                                                              motocykel 
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