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Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v jednotlivých krajoch SR 

 
42. týždeň roka 2015 

od 12. 10. 2015 do 18. 10. 2015 v porovnaní za rovnaké obdobie roka 2014 
 

 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2015 56 21 33 28 41 35 48 34 296 

2014 59 27 34 53 36 29 50 31 319 

Rozdiel -3 -6 -1 -25 5 6 -2 3 -23 

Ťažko 

zranení 

2015 1 3 0 3 0 6 2 4 19 

2014 1 2 0 5 4 2 1 3 18 

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

Usmrtení 

2015 0/0/0/0 3/0/1/0 1/0/0/0 2/0/1/0 4/0/0/0 2/0/0/0 1/0/0/0 2/0/0/0 15/0/2/0 

2014 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

rozdiel 0 3 1 1 4 0 1 2 12 

% 0 300% 100% 100% 400% 0 100% 200% 400% 
 

 

 

obdobie od 01. 01. 2015 do 18. 10. 2015 

 
 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu  

SR 

Dopravné 

nehody 

2015 1831 948 1012 1259 1555 1104 1500 1367 10576 

2014 1911 996 961 1195 1516 1052 1531 1315 10477 

rozdiel -80 -48 51 64 39 52 -31 52 99 

Ťažko 

zranení 

2015 77 83 57 83 133 128 124 147 832 

2014 88 86 67 92 148 129 135 127 872 

rozdiel -11 -3 -10 -9 -15 -1 -11 20 -40 

Usmrtení 

2015 21/5/6/1 17/1/2/3 18/3/5/2 18/2/3/0 44/4/9/3 26/0/6/2 33/6/10/0 25/3/6/2 202/24/47/13 

2014 28 28 12 35 41 18 29 20 211 

rozdiel -7 -11 6 -17 3 8 4 5 -9 

% -25% -39% 50% -49% 7% 44% 14% 25% -4% 

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

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 7 2 3 4 3 7 4 7 2 8 8 5 3 6 6 15           

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 12.10.2015 o 04.55 hod. v katastri obce Donovaly, okr. Banská Bystrica, na ceste č. I/59, 

došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Opel Vivaro, ktoré viedol 22 ročný vodič 

a ťahačom zn. Volvo s návesom, ktoré viedol 36 ročný vodič št. príslušník Poľskej republiky. Vodič 

vozidla zn. Opel Vivaro jazdiaci v smere od Banskej Bystrice do Ružomberka z dôvodu neprispôsobenia 

rýchlosti jazdy stave a povahe vozovky pri prejazde ľavotočivej zákruty dostal šmyk a prešiel do 

protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim ťahačom zn. Volvo. Vodič vozidla zn. Opel Vivaro utrpel ťažké 

zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Vo vozidle zn. Opel Vivaro jeho dvaja spolujazdci vo 

veku 20 a 21 rokov utrpeli ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahli. Na mŕtvolách bude vykonaná 

pitva. U vodiča vozidla zn. Opel Vivaro bol nariadený odber krvi na zistenie požitia alkoholu. U vodiča 

ťahača zn. Volvo požitie alkoholu nebolo zistené. 

 

Dňa 12.10.2015 o 17.10 hod. na ceste R4 v katastri mesta Svidník, došlo k dopravnej nehode 

osobného motorového vozidla zn. Renault Megane, ktoré viedol 22 ročný vodič a nákladným motorovým 

vozidlom zn. Iveco Starlis s návesom zn. Schmitz, ktoré viedol 42 ročný vodič št. príslušník Poľskej 

republiky. Vodič vozidla zn. Renault Megane jazdiaci v smere na obec Stročín z doposiaľ nezistených 

príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim nákladným vozidlom. Po 

náraze sa nákladné vozidlo prevrátilo na pravý bok a zišlo spolu s osobným motorovým vozidlom mimo 

cestu. Vodič vozidla zn. Renault Megane utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude 

vykonaná pitva. U vodiča vozidlom zn. Iveco Starlis požitie alkoholu u neho nebolo zistené. 

        

Dňa 12.10.2015 o 18.05 hod. na ceste III/1220 v katastri obce Dolné Srnie, okr. Nové Mesto nad 

Váhom, došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Citroen C4, ktoré viedol 42 ročný 

vodič. Vodič pri klesaní v mierne ľavotočivej zákrute zišiel s vozidlom mimo cestu vpravo, kde čelne 

narazil do stromu. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

 

Dňa 13.10.2015 o 04.45 hod. na ceste I/59 v katastri obce Liptovská Osada, okr. Ružomberok, 

došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Škoda Octavia, ktoré viedol 45 ročný vodič. 

Vodičovi jazdiacemu v smere od Ružomberka na Banskú Bystricu vbehla do jazdnej dráhy srna, do ktorej 

narazil prednou časťou vozidla. V dôsledku nárazu vozidlo dostalo šmyk a zišlo mimo cestu vľavo, kde 

narazilo do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mŕtvole bude vykonaná pitva.  

Jeho 32 ročný spolujazdec utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní. 

 

Dňa 13.10.2015 o 08.15 hod. na ceste I/51 v katastri obce Klasov, okr. Nitra, došlo k dopravnej 

nehode osobného motorového vozidla zn. Peugeot 206, ktoré viedla 36 ročná vodička, nákladným 

motorovým vozidlom zn. Iveco, ktoré viedol 39 ročný vodič a osobným motorovým vozidlom zn. Ford  

Fiesta, ktoré viedla 38 ročná vodička. Vodička vozidla zn. Peugeot 206 jazdiaca v smere od Nitry do 

Vrábľov pri predchádzaní kolóny vozidiel   prešla s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazila s oproti 

idúcim nákladným vozidlom. Po náraze nákladné vozidlo prešlo do protismernej časti vozovky, kde sa 

čelne zrazilo s vozidlom Ford Fiesta. Vodička vozidla zn. Peugeot 206 utrpela zranenia, ktorým na mieste 

podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. Vodič vozidla zn. Iveco utrpel ľahké zranenia 

s predpokladanou dobou liečenia 7 – 10 dní, požitie alkoholu u neho nebolo zistené. Vodička vozidla zn. 
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Ford Fiesta utrpela ťažké zranenia s dobou liečenia nad 42 dní. Bola jej odobratá krv na zistenie požitia 

alkoholu. Jej 38 ročná spolujazdkyňa utrpela ľahké zranenia s dobou liečenia 7 – 14 dní. 

   

 

 

V čase od 23.00 hod. dňa 13.10.2015 do 01.52 hod. dňa 14.10.2015 v katastri obce Somotor, okr. 

Trebišov, na ceste I/79 došlo k dopravnej nehode nákladného motorového vozidla zn. Citroen Jumper, 

ktoré viedol 19 ročný vodič.  Vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cestu vpravo, 

kde narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na 

mŕtvole bude vykonaná pitva. 

 

Dňa 14.10.2015 o 11.00 hod. na ceste č. II/561 v katastri obce Matúškovo, okr. Galanta, došlo 

k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. BMW 525, ktoré viedla 31 ročná vodička 

a osobným motorovým vozidlom zn. BMW X3, ktoré viedol 60 ročný vodič. Vodička vozidla zn. BMW 

525 jazdiaca v smere od Matúškova na Dolné Saliby, okr. Galanta, pri prechádzaní pravotočivou zákrutou 

dostala šmyk, prešla do protismeru, kde sa zrazila s oproti idúcim vozidlom zn. BMW X3. Vodička 

vozidla zn. BMW 525 utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná pitva. 

Vodič vozidla zn. BMW X3 utrpel ťažké zranenia, požitie alkoholu u neho nebolo zistené. Jeho 28 ročná 

spolujazdkyňa utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 6 týždňov. 

 

Dňa 14.10.2015 o 19.55 hod. v katastri obce Madunice, okr. Hlohovec, na ceste č. III/513002, 

došlo k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Hyundai Getz, ktoré viedol 50 ročný 

vodič a 37 ročným chodcom. Vodič na rovnom úseku cesty narazil ľavou prednou časťou svojho vozidla 

do chodca, ktorý nebol opatrený žiadnymi reflexnými prvkami. Následkom nárazu odhodilo chodca do 

protismeru, kde ho následne zachytilo nákladné vozidlo zn. Renault Midlum, ktoré viedol 52 ročný vodič. 

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

vodičov zistené nebolo. 

chodec 

 

Dňa 15.10.2015 o 20.30 hod. v Nitre na Hviezdoslavovej ul.  došlo k dopravnej nehode medzi 

motorovým vozidlom zn. BMW 318, ktoré viedol 74 ročný vodič a 64 ročnou chodkyňou. Vodič 

z doposiaľ nezistených príčin zrazil chodkyňu na priechode pre chodcov v pravom jazdnom pruhu. 

Chodkyňa utrpela ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Na mŕtvole bude vykonaná 

pitva. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. 

                             chodec 

 

Dňa 16.10.2015 o 17.20 hod. na ceste č. III/3410 v katastri obce Sady nad Torysou, časti Zdoba, 

okr. Košice - okolie, došlo k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Fabia,  

ktoré viedol 62 ročný vodič a motorovým vozidlom zn. VW Transporter, ktoré viedol 58 ročný  vodič. 

Vodič vozidla zn. Škoda pri prechádzaní tiahlou pravotočivou zákrutou na mokrej vozovke dostal šmyk 

a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom VW Transporter.  Utrpel ťažké zranenia,  s 

dobou liečenia nad 42 dní. Jeho 16 ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na 

mŕtvole bude vykonaná pitva. Ďalšia 12 ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia s dobou liečenia nad 

42 dní. Vodič vozidla VW Transporter neutrpel zranenia. U obidvoch vodičov  nebolo zistené požitie 

alkoholu.  

 

Dňa 17.10.2015 o 16.25 hod. na ceste č. I/59 v katastri obce Korytnica, okr. Ružomberok, došlo 

k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Fiat Stilo, ktoré viedol 40 ročný vodič 

a ťahačom zn. Mercedes Actros,  s návesom zn. Tirsan, ktoré viedol 39 ročný št. príslušník Turecka. 

Vodič vozidla zn. Fiat jazdiaci v smere od Ružomberka na Banskú Bystricu z doposiaľ nezistených 

príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim ťahačom zn. Mercedes. Po náraze osobné 

motorové vozidlo odhodilo do priekopy vpravo vedľa cesty, kde sa prevrátilo na strechu. Vodič  a jeho 
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spolujazdkyne vo veku 39 rokov a 17 rokov utrpeli ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahli. Na 

mŕtvolách bude vykonaná pitva. Vodič  ťahača neutrpel zranenia, požitie alkoholu u neho nebolo zistené.  

 

Dňa 18.10.2015 o 22.50 hod. na rýchlostnej ceste  R1  v km 19.340, kataster obce Galanta, smer 

Nitra došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Audi RS 6, ktoré viedol doposiaľ 

nezistený vodič a osobným motorovým vozidlom zn.  Dacia Duster, ktoré viedol  52 ročný vodič, štátny 

príslušník Rakúska. Vodič vozidla zn. Audi z doposiaľ nezistených príčin, pravdepodobne v dôsledku 

nedovolenej rýchlosti prednou časťou narazil do zadnej časti pred ním v ľavom jazdnom pruhu 

jazdiaceho vozidla zn. Dacia,  evidenčné číslo Rakúska následkom čoho vozidlo zn. Dacia narazilo do 

zvodidiel nachádzajúcich sa na pravej krajnici. Po dopravnej nehode obe vozidlá zostali poškodené stáť 

v pravom jazdnom pruhu. Doposiaľ nezistený vodič vozidla zn. Audi a jeho dvaja spolujazdci  z miesta  

nehody odišli. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkým zraneniam vodiča vozidla zn. Dacia, ktorým na 

mieste dopravnej nehody podľahol, jeho 40 ročná  spolujazdkyňa utrpela ľahké zranenia. Na mŕtvole 

bude vykonaná pitva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


