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Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v jednotlivých krajoch SR 

 
3. týždeň roka 2015 

od 12. 01. 2015 do 18. 01. 2015 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2014 
 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2015 41 36 29 33 30 25 34 31 259 

2014 30 18 21 38 35 28 27 21 218 

rozdiel 11 18 8 -5 -5 -3 7 10 41 

Ťažko 

zranení 

2015 3 4 0 3 7 1 1 3 22 

2014 0 0 2 3 3 4 0 0 12 

rozdiel 3 4 -2 0 4 -3 1 3 -10 

Usmrtení 

2015 0/0/0/0 0/0/0/0 3/0/1/0 2/0/0/0 2/0/0/0 1/0/1/0 0/0/0/0 2/0/0/0 10/0/2/0 

2014 2 0 0 0 2 1 1 0 6 

rozdiel -2 0 3 2 0 0 -1 2 4 

% -100% 0 300% 200% 0 0 -100% 200% 67% 
 

 

obdobie od 01. 01. 2015 do 18. 01. 2015 
 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2015 71 62 72 56 71 69 95 80 576 

2014 78 52 45 72 89 54 97 56 543 

rozdiel -7 10 27 -16 -18 15 -2 24 33 

Ťažko 

zranení 

2015 3 5 0 4 7 6 6 7 38 

2014 4 6 3 7 7 4 5 12 48 

rozdiel -1 -1 -3 -3 0 2 1 -5 -10 

Usmrtení 

2015 0/0/0/0 1/0/0/1 4/0/1/0 2/0/0/0 2/0/0/0 2/0/1/0 0/0/0/0 4/0/0/0 15/0/2/1 

2014 2 3 2 3 7 1 2 1 21 

rozdiel -2 -2 2 -1 -5 1 -2 3 -6 

% -100% -67% 100% -33% -100% 100% -100% 300% -29% 
 

 

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

c                         usmrtení chodci a za tretím lomítkom usmrtení cyklisti z celkového počtu usmrtených osôb.  
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Počet usmrtených podľa týždňov za rok 2015 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2014 a 2013 
 

  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 

2015 3 2 10                        

2014 5 10 6 5 5 5 7 5 2 0 5 7 3 2 3 4 10 3 2 3 7 4 10 9 2 3 

2013 1 4 0 6 3 4 1 1 3 4 5 5 4 3 5 3 1 4 1 2 3 1 1 4 2 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 

2015                           

2014 3 4 4 5 2 8 5 11 9 7 3 7 5 3 5 3 3 3 2 9 1 10 3 4 3 10 

2013 4 8 8 2 10 7 7 6 1 3 8 7 5 5 2 5 9 4 4 3 6 6 9 4 8 7 

 

 

 

Dňa 12.1.2015 o 09.15 hod. v katastri mesta Čadca, časť Horelica na ceste č. I/11 v km 417,300 

došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Š Fabia, ktoré viedol 20 ročný vodič, 

nákladným motorovým vozidlom zn. Daf s návesom zn. Kögel, ktoré viedol 50 ročný vodič štátny 

príslušník ČR a nákladným motorovým vozidlom zn. Iveco s prívesom, ktoré viedol 48 ročný vodič. 

Vodič vozidla  zn. Š Fabia z doposiaľ nezistených príčin pri prechádzaní priameho úseku cesty prešiel do 

protismeru, kde ľavou prednou časťou zachytil ľavú prednú časť jazdnej súpravy vozidla zn. Daf. Po tejto 

zrážke nákladné vozidlo prešlo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcou jazdnou súpravou 

vozidla zn. Iveco. Vodič vozidla zn. Iveco utrpel ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice 

podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Vodiči vozidiel  zn. Š Fabia a zn. Daf utrpeli ťažké zranenia 

s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní. Bola im odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu 

v krvi.  

 

Dňa 12.1.2015 o 17.05 hod. v katastri mesta Zvolen na ul. Lučenecká cesta na ceste č. I/50 došlo 

k dopravnej nehode medzi nákladným motorovým vozidlom zn. Scania s návesom zn. Knapen, ktoré 

viedol 49 ročný vodič a 64 ročnou chodkyňou. Vodič pravou prednou časťou vozidla zrazil chodkyňu 

v tmavom oblečení bez reflexných prvkov, ktorá vošla na vozovku na neosvetlenom úseku cesty z ľavej 

strany. Chodkyňa utrpela ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. 

            chodec 

 

Dňa 14.1.2015 o 07.15 hod. v katastri obce Radošina, okr. Topoľčany na ceste č. II/499 došlo 

k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Š Fabia, ktoré viedla 33 ročná vodička a motorovým 

vozidlom zn. Š Fabia, ktoré viedol 43 ročný vodič.  Vodička vozidla zn. Š Fabia sa pri predchádzaní 

traktora nestihla zaradiť naspäť do svojho jazdného pruhu a čelne sa zrazila s oproti idúcim vozidlom. Jej 

57 ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná 

pitva. Vodič oproti jazdiaceho vozidla zn. Š Fabia utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. 

Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. Vodičke vozidla zn. Š Fabia bola odobratá krv na zistenie 

prítomnosti alkoholu v krvi, pričom pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou 

liečenia 18 až 20 týždňov. 

 

 

Dňa 14.1.2015 o 18.00 hod. v Dubnici nad Váhom, okr. Ilava, v časti Kolonky na ceste č. I/61 došlo 

k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Škoda Fabia, ktoré viedol 62 ročný vodič a 86 

ročnou chodkyňou. Vodič jazdiaci v smere od Ilavy na Trenčín  zrazil chodkyňu prechádzajúcu cez 

vozovku po priechode pre chodcov z pohľadu vodiča z ľavej strany na pravú.  Chodkyňa utrpela zranenia, 

ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Požitie alkoholu u vodiča 

zistené nebolo. 

chodec 
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Dňa 15.1.2015 o 08.00 hod. na rýchlostnej ceste R1 v smere od Nitry na Banskú Bystricu v katastri 

obce Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce, došlo k hromadnej dopravnej nehode s následnou 

uzávierkou uvedeného úseku cesty, ktorá pozostávala z troch dopravných nehôd. Pri prvej nehode 40 

ročný vodič viedol motorové vozidlo zn. Škoda Rapid a v ľavom jazdnom pruhu narazil do zadnej časti 

motorového vozidla zn. Kia Ceed, vedeného 49 ročným vodičom štátnym príslušníkom Českej republiky, 

ktorý spomalil z dôvodu zhoršenej viditeľnosti vplyvom silného oslnenia slnkom. Vozidlo Škoda Rapid 

zišlo po náraze do priekopy vedľa cesty a Kia Ceed zostalo nepojazdné stáť na vozovke. K  zraneniu 

vodičov nedošlo, požitie alkoholu  zistené u nich nebolo. 

Bezprostredne po tejto nehode došlo k druhej nehode, kedy prichádzajúce vozidlo zn. Honda CRV, 

ktoré viedol 56 ročný vodič, spomalilo v mieste dopravnej nehody v pravom pruhu, keď do jeho zadnej 

časti narazilo vozidlo zn. Mercedes Benz Vito, ktoré viedol 49 ročný vodič.  Obe vozidlá zostali stáť 

v strede vozovky cez oba jazdné pruhy. Vodič vozidla zn. Honda CRV utrpel ľahké zranenia. Vo vozidle 

zn. Mercedes Benz Vito utrpeli ťažké zranenia spolujazdci vo veku 56, 41 a 51 rokov. Ľahko zranené boli 

spolujazdkyne vo veku 55, 50 a 59 rokov. U vodičov požitie alkoholu zistené nebolo. Ďalšie 

prichádzajúce vozidlo zn. Škoda Octavia, ktoré viedol 36 ročný vodič pri vyhýbaní sa miestu dopravnej 

nehody zišlo do priekopy vpravo. U vodiča požitie alkoholu zistené nebolo. 

V čase o 08.10 hod. v uvedenom úseku došlo k tretej nehode, kedy vozidlo zn. Citroen Jumper, 

ktoré viedol 52 ročný vodič, idúce v ľavom jazdnom pruhu v snahe zaradiť sa do pravého pruhu narazilo 

prednou častou do zadnej časti nákladného motorového vozidla zn. Scania R420 s návesom, ktoré viedol 

35 ročný vodič. Zároveň ďalšie vozidlo zn. Škoda Super B, ktoré viedol 63 ročný vodič, idúce v pravom 

jazdnom pruhu narazilo do zadnej časti vozidla zn. Citroen Jumper. Vodič vozidla zn. Citroen Jumper  

utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva.  U vodičov vozidiel zn. 

Scania R420 a zn. Škoda Super B požitie alkoholu zistené nebolo. 

 

   

Dňa 15.1.2015 o 09.36 hod. v katastri mesta Púchov, časť Nosice, na železničnom priecestí došlo 

k dopravnej nehode motorového vozidla zn. Škoda Octavia, ktoré viedol 24 ročný vodič a osobným 

vlakom, ktorý viedol 38 ročný rušňovodič. Vodič vozidla zn. Škoda Octavia nerešpektoval svetelnú 

a zvukovú signalizáciu a vošiel na priecestie, kde do pravej prednej časti vozidla narazil uvedený vlak. 

Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Požitie alkoholu 

u rušňovodiča zistené nebolo. K zraneniam ďalších osôb nedošlo. 

                              

 

Dňa 16.1.2015 o 10.50 hod. v katastri obce Strečno, okr. Žilina, na ceste č. I/18 došlo k dopravnej 

nehode motorového vozidla zn. Škoda Octavia, ktoré viedol 49 ročný vodič štátny príslušník Ukrajiny, 

motorovým vozidlom zn. Mercedes Benz Vito, ktoré viedol 48 ročný vodič, ťahača zn. Volvo s návesom 

zn. Schmitz, ktoré viedol 54 ročný vodič, motorovým vozidlom zn. BMW 330D, ktoré viedol 32 ročný 

vodič a motorovým vozidlom zn. Volkswagen Tiguan, ktoré viedol 61 ročný vodič. Vodič vozidla zn. 

Škoda Octavia sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim 

vozidlom zn. Mercedes Benz Vito. Následne do nich narazili ťahač zn. Volvo s návesom, motorové 

vozidlo zn. BMW 330D a Volkswagen Tiguan. Vodič vozidla zn. Škoda Octavia a jeho spolujazdec 

doteraz nezistenej totožnosti utrpeli zranenia s dobou liečenia a PN nad 42 dní. Ich ďalšia 44 ročná 

spolujazdkyňa štátna príslušníčka Ukrajiny utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. 

Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Vodič vozidla zn. Mercedes Benz Vito utrpel ľahké zranenie. 

K zraneniu iných osôb nedošlo. 

   

Dňa 16.1.2015 o 16.10 hod. v Trebišove, došlo k dopravnej nehode medzi osobným motorovým 

vozidlom zn. Seat Ibiza, ktoré viedla 62 ročná vodička a nákladným motorovým vozidlom zn. Avia, ktoré 

viedol 57 ročný vodič. Vodička vozidla zn. Seat Ibiza pri odbočovaní vľavo z Dopravnej ulice na nadjazd 

k ceste č. I/79 nedala prednosť protiidúcemu vozidlu zn. Avia, následkom čoho došlo k zrážke.  Vodička 

vozidla zn. Seat Ibiza utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Pri zrážke 32 ročný 

spolujazdec v motorovom vozidle zn. Avia vypadol z vozidla, pričom utrpel zranenia, ktorým na mieste 

podľahol. Na mŕtvolách bude vykonaná pitva.  Požitie alkoholu u vodiča vozidla zn. Avia zistené nebolo. 
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 Dňa 18.1.2015 o 05.00 hod. v katastri mesta Dubnica nad Váhom, okr. Ilava, na križovatke ciest č. 

III/06137 a č. I/61 došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Peugeot 206, ktoré viedol 

22 ročný vodič, motorovým vozidlom zn. BMW 735, ktoré viedol 20 ročný vodič, motorovým vozidlom 

zn. Peugeot 206, ktoré viedol 54 ročný vodič a motorovým vozidlom zn. VW Passat, ktoré viedla 25 

ročná vodička. Bolo zistené, že vodič 22 ročný vodič vozidla zn. Peugeot 206 pri vychádzaní z vedľajšej 

cesty nedal prednosť v jazde motorovému vozidla zn. BMW 735 idúcemu po hlavnej ceste zľava, 

následkom čoho došlo k stretu vozidiel, pričom vodič vozidlom zn. BMW 735 stratil kontrolu nad svojim 

vozidlom, ktoré po zrážke odhodilo do protismernej časti cesty, kde narazilo do protiidúceho vozidla             

zn. Peugeot 206, ktoré viedol 54 ročný vodič a následne narazilo do vozidla zn. VW Passat idúceho za 

uvedeným vozidlom zn. Peugeot 206, v ktorom jeho 54 ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste 

podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Vodička vozidla zn. VW Passat a jej 32 ročný spolujazdec 

utrpeli ľahké zranenia s presne neurčenou dobou liečenia. Vo vozidle zn. BMW 735 traja spolujazdci vo 

veku 33, 41 a 29 rokov utrpeli ľahké zranenia s presne neurčenou dobou liečenia. Požitie alkoholu 

u vodičov vozidiel  vo veku 22, 20 a 25 rokov zistené nebolo. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


