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Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v jednotlivých krajoch SR 

 
31. týždeň roka 2013 * 

od 29.07.2013 do 04.08.2013 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2012 
 

 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2013 37 31 22 21 33 35 40 30 249 

2012 42 13 32 25 37 29 48 27 253 

rozdiel -5 18 -10 -4 -4 6 -8 3 -4 

Ťažko 

zranení 

2013 3 5 0 0 3 5 8 1 25 

2012 2 0 8 2 3 1 3 4 23 

rozdiel -1 5 -8 -2 0 4 5 -3 2 

Usmrtení 

2013 0/0/0/0 3/0/0/0 0/0/0/0 1/0/1/0 0/0/0/0 3/3/0/0 5/0/0/0 0/0/0/0 12/3/1/0 

2012 1 0 1 0 0 0 0         0 2 

rozdiel -1 3 -1 1 0 3 5 0 10 

% -100% 300% -100% 100% 0 300% 500% 0 500% 
 

od 01.01.2013 do 04.08.2013 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2012 
 

 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE 

Spolu  

SR 

Dopravné 

nehody 

2013 1411 715 728 905 1138 813 1120 928 7758 

2012 1425 731 737 916 1059 803 1248 906 7825 

rozdiel -14 -16 -9 -11 79 10 -128 22 -67 

Ťažko 

zranení 

2013 39 66 33 58 88 82 85 104 555 

2012 52 75 53 64 86 87 92 96 605 

rozdiel -13 -9 -20 -6 2 -5 -7 8 -50 

Usmrtení 

2013 8/1/2/0 21/2/2/1 6/0/3/1 10/1/2/0 19/2/5/2 9/3/1/0 23/1/8/0 14/0/6/0 110/10/29/4 

2012 19 25 18 30 24 20 12 21 169 

rozdiel -11 -4 -12 -20 -5 -11 11 -7 -59 

% -58% -16% -67% -67% -21% -55% 91% -33% -35% 

       

      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 2013 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2012 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 

2013 3 2 1 5 4 3 1 1 6 5 2 6 4 1 5 3 1 4 1 2 3 1 1 4 3 4 

2012 7 7 5 6 2 1 1 8 2 3 9 5 4 0 5 7 8 5 6 1 10 12 5 5 8 7 

2011 5 5 8 3 1 5 6 3 5 10 5 3 6 6 3 5 12 2 6 5 9 3 6 8 5 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 

2013 6 5 9 2 12                      

2012 7 7 4 10 2 2 9 7 5 6 5 7 8 11 2 9 6 5 1 6 6 5 5 5 9 8 

2011 7 13 11 3 4 5 7 8 3 4 9 7 10 7 6 8 15 4 5 7 4 6 7 5 11 9 

  

Dňa 29.7.2013 o 12.35 hod. v katastri obce Majerovce, okr. Vranov nad Topľou, na ceste č. I/15 došlo 

k dopravnej nehode medzi ťahačom zn. Mercedes Benz 1844 LS s návesom zn. Schvarzmüller, ktorý viedol 38 

ročný vodič, autobusom zn. VW LT46 s prívesným vozíkom, ktorý viedol 45 ročný vodič občan Poľskej republiky, 

motorovým vozidlom zn. Daewoo Lanos, ktoré viedol 36 ročný vodič a motorovým vozidlom zn. Hyundai Accent, 

ktoré viedol 48 ročný vodič. Vodič ťahača zn. Mercedes Benz 1844 LS s návesom za doposiaľ presne nezistených 

okolností pri prechádzaní miernej pravotočivej zákruty prešiel s jazdnou súpravou do protismernej časti cesty, kde 

ľavou prednou časťou ťahača narazil do ľavej bočnej časti protiidúceho autobusu, pričom následne pokračoval 

v jazde v protismernej časti cesty, kde narazil ľavou prednou časťou ťahača do ľavej prednej a bočnej časti 

protiidúceho vozidla zn. Daewoo Lanos a potom  pravou bočnou časťou do pravej bočnej časti protiidúceho 

vozidla zn. Hyundai Accent. Po zrážke zišla jazdná súprava mimo cestu vľavo do priekopy. Vodič ťahača zn. 

Mercedes Benz 1844 LS s návesom utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 40 dní. Dvaja cestujúci 

v autobuse občania Poľskej republiky vo veku 14 a 53 rokov utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Na 

mŕtvolách bude vykonaná pitva. Ďalší cestujúci v autobuse občania Poľskej republiky  a to jeden vo veku 17 rokov 

utrpel zranenia s presne neurčenou dobou liečenia a je hospitalizovaný v nemocnici a dvaja vo veku 52 a 15 rokov 

utrpeli ľahké zranenie. Vodič vozidla zn. Daewoo Lanos utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice 

podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. 

 

 Dňa 30.7.2013 o 08.15 hod. v katastri obce Štrbské Pleso, okr. Poprad, na ceste č. II/537 došlo k dopravnej 

nehode   motorového  vozidla  zn. Renault Megane,  ktoré  viedol  19  ročný  vodič. Bolo zistené, že vodič 

neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, na mokrej 

vozovke v ostrej ľavotočivej zákrute dostal s vozidlom šmyk, zišiel mimo cestu vpravo, kde ľavou prednou časťou 

vozidla narazil do stromu. Utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní. Jeho 40 ročný spolujazdec 

utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Ďalší traja spolujazdci vo veku 19, 

17 a 27 rokov utrpeli ťažké zranenia. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. 

 

Dňa 30.7.2013 o 12.30 hod. v katastri obce Senica na ceste č. III/05110 došlo k dopravnej nehode 

motorového vozidla zn. Škoda Favorit, ktoré viedol 44 ročný vodič. Vodič v pravotočivej zákrute prešiel 

s vozidlom do protismeru a následne vľavo mimo cestu, kde narazil do stromu. U vodiča bolo zistené požitie 

alkoholu. Vodič utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

  

 Dňa 31.7.2013 o 09.35 hod. v katastri obce Štôla, okr. Poprad na ceste č. II/359 došlo k dopravnej nehode 

motorového vozidla zn. Citroen C5, ktoré viedol 33 ročný vodič. Vodič z doposiaľ nezistených príčin na rovnom 

úseku cesty zišiel pravou časťou vozidla mimo vozovku, kde narazil do betónového múra premostenia cez miestny 

potok. Utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

 

Dňa 2.8.2013 o 20.45 hod. v Trnave na Koniarekovej ulici došlo k dopravnej nehode motorového vozidla 

zn. Škoda Felicia, ktoré viedol 70 ročný vodič.  Bolo zistené, že vodič sa plne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel 

s vozidlom do protismernej časti cesty, následne zišiel mimo cestu vľavo, kde narazil prednou časťou vozidla do 

stĺpu, odkiaľ sa vozidlo odrazilo na vozovku. Utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Na 

mŕtvole bude vykonaná pitva. 

  

 Dňa 2.8.2013 o 18.25 hod. v katastri mesta Zvolen na križovatke cesty č. III/066022 a miestnej 

komunikácie došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Škoda Felicia, ktoré viedol 20 ročný vodič 

a motocyklom zn. Suzuki GSX, , ktorý viedol 29 ročný vodič. Bolo zistené, že vodič vozidla zn. Škoda Felicia pri 
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odbočovaní z hlavnej cesty doľava, nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu, pričom došlo k zrážke. Vodič 

motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Požitie alkoholu u vodiča 

vozidla zn. Škoda Felicia zistené nebolo. 

            motocyklista 

 

 Dňa 3.8.2013 o 06.35 hod. v obci Malé Kozmálovce, okr. Levice, na ceste č. I/76 došlo k dopravnej nehode 

medzi motorovým vozidlom zn. Škoda Forman, ktoré viedol 24 ročný vodič a 81 ročnou chodkyňou. Bolo zistené, 

že vodič vozidla zn. Škoda Forman pri obchádzaní motorového vozidla zn. Škoda Favorit odstaveného pri pravej 

krajnici neprispôsobil rýchlosť jazdy svojho vozidla, prednou časťou vozidla zachytil chodkyňu prechádzajúcu 

z pred odstaveného vozidla z pravej strany cesty na ľavú mimo vyznačeného priechodu pre chodcov, pričom 

chodkyňa spadla na prednú kapotu vozidla a následne bola niekoľko metrov vezená na vozidle a potom odhodená 

vpravo na cestu. Utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. 

           chodec 

 

 Dňa 3.8.2013 o 11.30 hod. v katastri mesta Banská Bystrica na ceste R1 došlo k dopravnej nehode 

motocykla zn. Suzuki VZR 1800, ktorý viedol 34 ročný vodič, s účasťou ďalšieho motocykla zn. Honda, ktorý 

viedol 57 ročný vodič občan ČR. Bolo zistené, že vodič motocykla zn. Suzuki VZR 1800 neprispôsobil rýchlosť 

jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla, následkom čoho zišiel mimo cestu pravo, kde narazil do stĺpu 

verejného osvetlenia a stojanu dopravnej značky. Svojím konaním vytvoril náhlu prekážku vodičovi motocykla zn. 

Honda, ktorý v snahe vyhnúť sa padajúcemu motocyklu prudko zabrzdil, v dôsledku čoho sa motocykel položil na 

ľavú bočnú časť. Vodič motocykla zn. Suzuki VZR 1800 a jeho 27 ročná spolujazdkyňa utrpeli zranenia, ktorým na 

mieste podľahli. Na mŕtvolách bude vykonaná pitva. Vodič motocykla zn. Honda utrpel zranenie, ktoré mu bolo 

jednorazovo ošetrené. Požitie alkoholu u neho zistené nebolo. 

           motocyklisti 

 

Dňa 4.8.2013 o 09.55 hod. v Trnave na ceste č. II/560 došlo k dopravnej nehode medzi mot. vozidlom zn. 

VW Golf, ktoré viedol  53 ročný vodič a mot. vozidlom zn. Dacia Sandero, ktoré viedol 44 ročný vodič. Vodič 

vozidla zn. VW Golf neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru a čelne narazil do 

mot. vozidla zn. Dacia Sandero. Spolujazdkyňa vo vozidle zn. VW Golf vo veku 59 rokov utrpela zranenie, 

ktorému na mieste podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Vodiči oboch vozidiel utrpeli zranenia s dobou 

liečenia do 42 dní. Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. 

 

 


