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Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v jednotlivých krajoch SR 

 

 

42. týždeň roka 2011* 
 

Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu 

SR 

Dopravné 

nehody 

2011 

 

63 26 35 48 44 34 43 37 330 

2010 78 51 43 53 48 66 64 58 461 

rozdiel -15   -25 -8 -5 -4 -32 -21 -21 -131 

Ťažko 

zranení 

2011 1 2 0 2 6 6 1 7 25 

2010 2 1 1 3 3 2 3 5 20 

rozdiel -1 1         -1      -1 3 4 -2 2 5 

Usmrtení 

2011 0/0/0/0 0/0/0/0 1/0/0/0 3/0/1/1 3/0/1/0 3/0/1/0 0/0/0/0 1/0/0/0 11/0/3/1 

2010 1 3 0 1 1 1 0 0 7 

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

% -100% -100% 100% 200% 200% 200% 0 100% 57% 
 

 

obdobie od 01. 01. 2011 do  23. 10. 2011* 

 

 
Počet/   

útvar 
Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE 

Spolu  

SR 

Dopravné 

nehody 

2011 2295 1102 1182 1364 1799 1271 1702 1458 12173 

2010 3294 1490 1578 2028 2371 1880 2599 2007 17247 

rozdiel -999 -388 -396 -664 -572 -609 -897 -549 -5074 

Ťažko 

zranení 

2011 95 113 51 81 130 129 130 162 891 

2010 104 106 85 87 128 168 161 167 1006 

rozdiel -9 7 -34 -6 2 -39 -31 -5 -115 

Usmrtení 

2011 20/2/7/0 37/4/4/4 22/2/7/1 27/4/5/2 

 

35/2/8/3 42/5/8/2 

                

33/3/7/1 

    

40/4/8/1 256/26/54/14 

2010 26 35 26 22 44 41 41 33 

 

268 

rozdiel -6 2 -4 5 -9 1 -8 7 -12 

% -23% 6% -15% 23% -21% 3% -20% 21% -5% 

 

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 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 6 8 4 6 4 9 6 0 2 7 9 5 3 4 4 10 4 6 3 3 5 6 9 3 9 

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

 

  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 10 10 8 4 3 6 5 19 6 9 5 10 7 5 10 7 12 5 9 11 16 5 8 2 8 1 

2011 8 11 8 6 3 5 8 8 2 6 8 11 5 8   7 11           

 

  
     Dňa 17.10.2011 o 07.20 hod. v katastri obce Zemplínsky Klečenov, okr. Trebišov, na ceste č. I/79 došlo k dopravnej nehode 

medzi motorovým vozidlom zn. Mercedes Actros s návesom zn. Meiller, ktoré viedol 33 ročný vodič občan Maďarskej republiky, 

motorovým vozidlom zn. Renault Premium s návesom zn. ZREMB, ktoré viedol 55 ročný vodič občan Poľskej republiky 

a motorovým vozidlom zn. Mercedes Actros s návesom zn. Meiller, ktoré pri okraji cesty odstavil 34 ročný vodič občan 

Maďarskej republiky. Tridsaťtri ročný vodič nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla, neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu 

a povahe vozovky a v snahe zabrániť čelnému nárazu do zadnej časti odstaveného motorového vozidla zn. Mercedes pri pravom 

okraji cesty 34 ročným vodičom, stočil riadenie vozidla doľava, pričom zachytil náves stojaceho vozidla. Následne čelne narazil 

do protiidúceho motorového vozidla zn. Renault, ktorého vodič utrpel následkom nárazu zranenia, ktorým na mieste podľahol.  

Tridsaťtri ročný vodič utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia 6 dní. 

 

     Dňa 19.10.2011 o 08.20 hod. v katastri obce Veľká Čierna, okr. Žilina, na križovatke ciest č. II/517 a č. III/5179 došlo 

k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Fiat Punto, ktoré viedol 50 ročný vodič a nákladným motorovým 

vozidlom zn. Tatra 815, ktoré viedol 55 ročný vodič. Vodič vozidla zn. Fiat Punto jazdiaci po hlavnej ceste z doposiaľ 

nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho nákladného motorového vozidla. Utrpel zranenia, 

ktorým na mieste podľahol.  

 

     Dňa 19.10.2011 o 06.32 hod. v Prievidzi, časť Necpaly, na nechránenom železničnom priecestí na Hornonitrianskej ceste došlo 

k zrážke medzi osobným automobilom zn. Peugeot 307, ktorý viedol 30 ročný vodič a vlakovou motorovou jednotkou                 

ev. č. 913003, ktorú viedol 35 ročný rušňovodič. Vodič vozidla zn. Peugeot 307 nedal prednosť v jazde vlakovej motorovej 

jednotke, vošiel na nechránené železničné priecestie následkom čoho došlo k zrážke. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.  

 

     Vyšetruje ODI OR PZ Prievidza. 

 

     Dňa 20.10.2011 o 15.20 hod. v katastri obce Figa, okr. Rimavská Sobota, na ceste č. I/50 došlo k dopravnej nehode medzi mot. 

vozidlom zn. VW Polo, ktoré viedol 30 ročný vodič a nákladným vozidlom zn. Mercedes, ktoré viedol 52 ročný vodič. Vodič 

vozidla zn. VW Polo neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru kde čelne narazil do 

vozidla Mercedes. Utrpel  zranenie, ktorému na mieste podľahol.  

 

     Dňa 20.10.2011 o 18.30 hod. v katastri obce Valča, okr. Martin, na ceste č. III/5199 došlo k dopravnej nehode motorového 

vozidla zn. Nissan Almera, ktoré viedol 52 ročný vodič. Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom mimo 

cestu vľavo, kde narazil do stromu. Utrpel zranenia, ktorým dňa 21.10.2011 podľahol po prevoze v nemocnici.  

 

     Dňa 21.10.2011 o 09.45 hod. v Banskej Bystrici na Ceste ku Smrečine pri autobusovej stanici došlo k dopravnej nehode medzi 

motorovým vozidlom zn. Mercedes Benz, ktoré viedol 21 ročný vodič a 78 ročnou chodkyňou. Vodič z doposiaľ presne 

nezistených príčin ľavou prednou časťou vozidla zachytil a následne tlačil pred sebou chodkyňu prechádzajúcu po riadne 

vyznačenom priechode pre chodcov z pravej strany na ľavú. Chodkyňa utrpela zranenia, ktorým podľahla po prevoze 

v nemocnici.  

 

                                                                                                                                                                                       chodec 

 

     Dňa 21.10.2011 o 15.40 hod. v Nitre na križovatke ulíc Novozámocká a K rieke došlo k dopravnej nehode medzi pracovným 

strojom ZTS typ DH, bez EČV, ktorý viedol 52 ročný vodič a 60 ročnou chodkyňou. Vodič pri odbočovaní doprava z doposiaľ 

presne nezistených príčin zrazil chodkyňu prechádzajúcu po riadne vyznačenom priechode pre chodcov z pravej strany na ľavú. 

Utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.  

 

                                                                                                                                                                                        chodec 

 

     Dňa 22.10.2011 o 10.30 hod. v Brezne na ceste č. II/529 došlo k dopravnej nehode motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, 

ktoré viedol 54 ročný vodič. Vodič v priamom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom  do priekopy. Napriek 

poskytnutej prvej pomoci privolanou RZS na mieste zomrel.  
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     Dňa 22.10.2011 o 04.19 hod. v katastri obce Nýrovce, okr. Levice, na ceste č. III/501912 došlo k dopravnej nehode medzi 

osobným motorovým vozidlom zn. Alfa Romeo, ktoré viedol 28 ročný vodič a 40 ročným cyklistom. Vodič vozidla zn. Alfa 

Romeo  sa plne nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke a zrazil riadne osvetleného a reflexnými prvkami 

vybaveného cyklistu jazdiaceho pri pravom okraji vozovky. Následne z miesta ušiel do miesta bydliska. Cyklista utrpel zranenia, 

ktorým na mieste podľahol. Vodič motorového vozidla bol vypátraný a vyšetrovateľom OKP OR PZ Levice je na slobode stíhaný 

ako obvinený z trestných činov usmrtenia a neposkytnutia pomoci. 

                                                                                                                                                                                    cyklista 

 

      Dňa 23.10.2011 o 17.20 hod. v okrese Nové Zámky  na ceste č. II/511 došlo k dopravnej nehode motorového vozidla zn. 

Hyundai Sonata, ktoré viedol 39 ročný vodič. Vodič pri prejazde pravotočivou zákrutou na mokrej vozovke neprispôsobil 

rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho dostal šmyk, nezvládol vedenie vozidla  a zišiel do 

priekopy po pravej starne cesty, kde sa po náraze vozidlo prevrátilo. Vo vozidle 45 ročná spolujazdkyňa utrpela zranenie, ktorému 

na mieste podľahla. Ďalšia 11 ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenie.    

 

     Dňa 21.10.2011 o 18.55 hod. v Martine - Priekope na ceste č. III/18242 došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom 

zn. Kia Ceed, ktoré viedol 23 ročný vodič, motorovým vozidlom zn. Opel Corsa, ktoré viedla 31 ročná vodička, motorovým 

vozidlom zn. VW Caddy, ktoré viedol 22 ročný vodič a 31 ročným chodcom. Vodič vozidla zn. Kia Ceed predchádzal kolónu 

pred ním stojacich vozidiel a po zaradení sa do svojho jazdného pruhu prešiel po chodcovi ležiacom krížom cez jeho jazdný pruh. 

Po prejdení chodca došlo k jeho zakliesneniu pod vozidlo, čím sa vozidlo šmykom a rotáciou dostalo do protismernej časti 

vozovky, kde zadnou časťou narazilo do prednej časti stojaceho vozidla  zn. Opel Corsa. Týmto nárazom bolo vozidlo zn. Opel 

Corsa odhodené dozadu na chodník, kde sa zakliesnilo medzi oplotenie a stojace vozidlo zn. VW Caddy. Vozidlo zn. Kia Ceed 

následne po náraze do  vozidla zn. Opel Corsa ešte narazilo zadnou časťou aj do prednej časti stojaceho vozidla zn. VW Caddy. 

Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.  

 

                                                                                                                                                                                     chodec 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


