
 

Nehodové úseky ZIMNÉ OBDOBIE - od 01. 10. 2019 do 31. 03. 2020 

       

BRATISLAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nie je evidovaný nehodový úsek ani nehodové miesto. 

       

TRNAVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Piešťany I/61 

80,000 – 81,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Piešťany ul. 

Bratislavská. Začína v smere staničenia cesty za stykovou 

križovatkou tvaru „T“, ktorá je riadená cestnou svetelnou 

signalizáciou (ďalej len „CSS“). Cesta pokračuje do centra 

mesta Piešťany, pričom jej prieťahom sa nachádza viacero 

križovatiek, vjazdov k prevádzkam, ČS: 

 vjazd na ČS Slovnaft  

 križovatka tvaru „T“, CSS I/61 Bratislavská, Brezová  

 križovatka k LIDL, CSS  

 križovatka I/61 ul. Bratislavská – II/499 Krajinská, CSS   

 križovatka I/61 a MK ul. Nová  

 vjazdy k prevádzkam  

 križovatka I/61 a MK ul. D. Tatarku, CSS 

Nehodový úsek je ukončený cca 100m za vyššie uvedenou 

križovatkou. V úseku sa nachádza 6 priechodov pre chodcov.  

6 

piatok (1) 

sobota (3) 

nedeľa (2) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (2) 

22.00 - 24.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (2) 

 

 

 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


       

TRENČIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Ilava I/61 

139,510 –140,430 

 

Nehodový úsek sa nachádza na ceste I/61 v intraviláne mesta 

Dubnica nad Váhom. Úsek začína na priechode pre chodcov 

pred križovatkou s miestnou komunikáciou ul. A. Kmeťa 

a končí v križovatke s Kolárovou ulicou pri ČSPHM Slovnaft. 

5 

pondelok (1) 

utorok (1) 

streda (1) 

piatok (2) 

12.00 - 14.00 (3) 

16.00 - 18.00 (2) 

 nedanie prednosti chodcovi na priechode pre 

chodcov (3) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

       

NITRIANSKY KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nitra I/64 

66,200 – 68,930 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra v smere 

staničenia sa začína v križovatkovom úseku s MK Rázusová a 

končí za križovatkou s cestou III/1641 – Dlhá ulica. V danom 

úseku sa nachádza päť križovatiek riadených svetelnou 

signalizáciou, viacero križovatiek s MK a vjazdy a výjazdy z 

cesty I/64 k rôznym prevádzkam a objektom a k parkovacím 

miestam k obytným domom. V nehodovom úseku je 

situovaných niekoľko priechodov pre chodcov. 

12 

pondelok (3) 

utorok (3) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

piatok (1) 

sobota (2) 

nedeľa (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (2) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (2) 

20.00 - 22.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (5) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


ŽILINSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Čadca I/11 

408,000 – 408,600 

 

Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec, začína pred 

železničným priecestím v smere od Českej republiky a končí v 

obci Svrčinovec za priesečnou križovatkou cesty I/11a I/12. 

16 

pondelok (2) 

utorok (4) 

streda (5) 

štvrtok (1) 

piatok (2) 

sobota (2) 

02.00 - 04.00 (2) 

04.00 - 06.00 (2) 

06.00 - 08.00 (2) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (6) 

18.00 - 20.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (9) 

 nesprávne správanie sa na železničnom priecestí (3) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 indispozícia osoby (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

Čadca II/487 

56,500 – 57,300 

 

Nehodový úsek sa nachádza v obci Raková, začína križovatkou 

s cestou III/2028 a končí pri hostinci Pod Lipami. 

5 

streda (1) 

piatok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (2) 

12.00 - 14.00 (3) 

14.00 - 16.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

 nesprávna jazda cez križovatku (1) 

Bytča I/10 

28,300 – 29,440 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/10 mestom 

Bytča a začína za križovatkou s miestnou komunikáciou ul. 

Janka Kráľa a končí za svetlenou križovatkou s miestnou 

komunikáciou ul. Štefániková /supermarket Billa/.  

8 

pondelok (3) 

streda (1) 

piatok (2) 

nedeľa (2) 

02.00 - 04.00 (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (2) 

12.00 - 14.00 (1) 

18.00 - 20.00 (2) 

22.00 - 24.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (4) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

 nesprávne odbočovanie (1) 

Martin I/65D 

4,590 – 5,250 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/65D mestom 

Martin a začína od svetelnej križovatky s miestnou 

komunikáciou ul. Mládeže a ul. Červenej armády a končí 

svetlenou križovatkou s miestnou komunikáciou ul. Obchodné 

centrum Turiec (TESCO).  

5 

utorok (1) 

streda (2) 

piatok (1) 

nedeľa (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (2) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

Martin I/65 

136,500 – 137,520 

 

Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/65 ul. P. O. 

Hviezdoslava a ul. L. Novomeského mestom Martin a začína od 

štvorramennej križovatky s miestnou komunikáciou ul. A. 

Sokolíka a končí trojramennou križovatkou s miestnou 

komunikáciou ul. M. R. Štefánika. 

6 

pondelok (1) 

utorok (2) 

piatok (1) 

nedeľa (2) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (2) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

Ružomberok I/59 

31,000 – 32,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza začína 180 metrov pred križovatkou 

s cestou III/2222 (Korytnica – kúpele) a končí za ľavotočivou 

zákrutou v k. ú. Liptovská Lužná. 

5 

utorok (2) 

piatok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

08.00 - 10.00 (2) 

20.00 - 22.00 (2) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (3) 

 nesprávny spôsob jazdy (1) 

 nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom 

období (1) 

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


Liptovský Mikuláš I/18 

546,000 – 547,000 

 

Nehodový úsek sa nachádza pri vjazde do mesta Liptovský 

Mikuláš v smere od obce Andice a končí križovatkou s miestnou 

komunikáciou na vjazde do priemyselného areálu Palúdzka. 

5 

utorok (2) 

streda (1) 

sobota (2) 

02.00 - 04.00 (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (2) 

20.00 - 22.00 (1) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nesprávny spôsob jazdy (1) 

 nesprávne vchádzanie na cestu (1) 

Liptovský Mikuláš D1 

278,890 – 279,500 

 

Nehodový úsek sa nachádza na diaľnice D1 v mieste výjazdu 

Liptovský Ján. 

6 

utorok (3) 

štvrtok (1) 

piatok (1) 

nedeľa (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (4) 

 porušenie pravidiel pri preprave nákladu (1) 

 závada v zjazdnosti komunikácie (1) 

Žilina D3 

7,500 – 8,500 

 

Nehodový úsek sa nachádza na zjazde diaľnice D3 smer Strážov 

– Žilina. 

6 

pondelok (1) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (2) 

06.00 - 08.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (4) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Zvolen R1 

144,000 – 144,190 

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia 

PJP, ktorý začína miernym stúpaním k. ú. extravilánu Budča, za 

mostným objektom R1-165 v smere staničenia na Zvolen, ten 

následne pokračuje priamym úsekom rýchlostnej cesty R1 na 

Banskú Bystricu a končí za mostným objektom a oporným 

múrom pred začiatkom vyraďovacieho pruhu do centra mesta 

Zvolen. Cesta je smerovo rozdelená, so stredovým deliacim 

pásom. Každý pás má dva pruhy o šírke 3,5 m. 

5 
utorok (3)  

sobota (2) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (2) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (5) 

Banská Bystrica R1 

161,000 – 161,800  

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia, 

ktorý začína v PJP troj pruh za mostným objektom ev. č. R1- 

187, ten následne prechádza do priameho úseku rýchlostnej 

cesty R1, kde sa pripája cesta I/66 do „Centra“ mesta Banská 

Bystrica. Nehodový úsek rýchlostnej cesty ďalej pokračuje 

miernym stúpaním ako dvoj pruh PJP na mostný objekt ev. č. 

R1-190 ľavotočivým oblúkom, kde koniec nehodového úseku je 

cca 300 m od začiatku mostného objektu. Cesta je smerovo 

rozdelená, so stredovým deliacim pásom. Každý pás má dva 

pruhy o šírke 3,5 m. 

6 

pondelok (1) 

utorok (1) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

piatok (2) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

10.00 - 12.00 (1) 

12.00 - 14.00 (1) 

14.00 - 16.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (2) 

 nedovolená rýchlosť jazdy (1) 

Žiar nad Hronom R1 

130,500 – 130,600 

 

Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia 

Žiar nad Hronom – Zvolen v PJP, ktorý začína za trvalým 

dopravným značením B 31a (110 km/h)a E 9 (Za dažďa) v 

ľavotočivom oblúku rýchlostnej cesty R1, ktorý následne 

prechádza do pravotočivého oblúka a končí v miernom stúpaní 

pozdĺžneho sklonu pravotočivého oblúka za záchytným 

zariadením v pravom jazdnom pruhu PJP. Cesta je smerovo 

rozdelená, so stredovým deliacim pásom. Každý pás má dva 

pruhy o šírke 3,5 m. 

6 

pondelok (2) 

utorok (1) 

streda (1) 

štvrtok (1) 

nedeľa (1) 

00.00 - 02.00 (1) 

16.00 - 18.00 (2) 

18.00 - 20.00 (1) 

20.00 - 22.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 

 nedovolená rýchlosť jazdy (3) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (1) 

  

 

 

 

 

    

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov.alej


PREŠOVSKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Prešov I/18 

685,250 – 686,250 

 

Nehodový úsek sa nachádza v sídelnom útvare zastavanej časti 

mesta Prešov. Začína na ceste I/18 v križovatke ulíc Levočská – 

Obrancov mieru v smere staničenia smer Poprad – Humenné od 

km 685,250 po km 686,250 a končí za križovatkou ulíc 

Levočská – Okružná. 

9 

pondelok (2) 

streda (1) 

štvrtok (3) 

piatok (1) 

sobota (1) 

nedeľa (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

08.00 - 10.00 (1) 

12.00 - 14.00 (4) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 porušenie povinnosti vodiča (2) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 vplyv prevádzky (1) 

 porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky (1) 

 nesprávna jazda v jazdných pruhoch (1) 

Humenné I/74 

7,560 – 8,600 

 

Nehodový úsek je prieťahom cesty I/74 pri vjazde do mesta 

Humenné v smere od obce Brekov, je vedený ulicou 

Družstevnou a Mierovou v intraviláne mesta Humenné. Úsek 

začína križovatkou ciest I/74 – II/558 v smere od obce Brekov, 

pokračuje prieťahom mesta po Ul. Družstevnej, následne 

Mierovej a končí na Ul. Mierovej za križovatkou ulíc Mierová - 

Fidlíková. 

6 

utorok (2) 

piatok (2) 

sobota (1) 

nedeľa (1) 

08.00 - 10.00 (2) 

14.00 - 16.00 (2) 

16.00 - 18.00 (1) 

22.00 - 24.00 (1) 

 nesprávne odbočovanie (2) 

 nesprávna jazda cez križovatku (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (1) 

 nesprávny spôsob jazdy (1) 

Poprad I/68 

87,300 – 88,300 

 

Nehodový úsek sa nachádza v sídelnom útvare mesta Poprad na 

ceste I/66. Začína pred okružnou križovatkou s cestou III/3080 

a pokračuje v smere na Kežmarok. Úsek končí za križovatkou s 

MK ul. Juliota Curie pri budove Slovenskej sporiteľne. 

5 

utorok (2) 

štvrtok (2) 

nedeľa (1) 

04.00 - 06.00 (1) 

06.00 - 08.00 (1) 

16.00 - 18.00 (1) 

18.00 - 20.00 (2) 

 porušenie povinnosti vodiča (3) 

 nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami (2) 

       

KOŠICKÝ KRAJ 

       

okres cesta km od-do  
počet 

DN 

nehodové 

dni v týždni  

časové rozmedzie 

(hod.)  
príčiny 

Nie je evidovaný nehodový úsek ani nehodové miesto. 
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