
SVETOVÝ DEŇ PIAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD 2022 

Velební bratia farári a velebné sestry farárky, milí kolegovia v duchovnej službe. 

 

Tretia novembrová nedeľa je celosvetovo venovaná pamiatke obetí dopravných 

nehôd. Úrad ekumenickej pastoračnej služby pripravuje každoročne pietnu 

spomienku na obete dopravných nehôd. Tohto roku sa po dvojročnej pauze 

uskutoční dňa 20.11.2022 v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. 

 

Chceme pozvať aj Vás, aby ste v rámci služieb Božích venovali pozornosť tejto 

téme a v rámci modlitieb zahrnuli do nich aj rodiny dotknuté smrťou svojich 

blízkych, či tých, ktorí trpia po dopravnej nehode trvalými následkami na zdraví.  

 

V spolupráci s Odborom dopravy prezídia Policajného zboru sme pripravili krátku 

štatistiku dopravnej nehodovosti na Slovensku v rámci prvých 10. mesiacov tohto 

roka.  Prosíme aj o priblíženie niekoľkých údajov tejto štatistiky s cieľom apelovať 

na rozvahu a obozretnosť na cestách. 

 

Denne na cestách na celom svete zomrie približne 4-tisíc ľudí, desaťtisíce ďalších 

si po celý ďalší život nesú neraz ťažké následky s trvalým poškodením zdravia.  

 

Každý rok zomrie na cestách 1 milión 250 tisíc ľudí a vyše 50 miliónov osôb 

ostáva zranených, konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia v spojitosti so 

Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý pripadá na tretiu nedeľu 

v novembri.  

 

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na 38. plenárnom 

zasadnutí 26. októbra 2005 vyzvalo v rezolúcii 60/5 členské štáty OSN a celé 

medzinárodné spoločenstvo, aby si každoročne tretiu novembrovú nedeľu 

pripomínalo Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd. 

VZ OSN, znepokojené sústavným nárastom počtu obetí dopravných nehôd najmä 

vo vyspelých krajinách, zároveň vyzvalo štáty sveta, aby uplatňovali odporúčania 

na prevenciu pred následkami nehôd. Odporúčania vypracovali odborníci WHO a 

Svetovej banky a sú medzi nimi aj také, ktoré sa zameriavajú na hlavné rizikové 



faktory v cestnej premávke: nepoužívanie bezpečnostných pásov, neusadenie a 

nepripútanie dieťaťa v bezpečnostnej sedačke, nepoužívanie prilby počas jazdy na 

motorke, riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných prostriedkov, neprimerané správanie sa na ceste, nadmerná rýchlosť 

ale aj absencia vhodnej dopravnej infraštruktúry.  

Dopravné nehody majú okrem značných negatívnych dopadov na ekonomické a 

sociálne podmienky každej krajiny a spoločnosti, negatívny dopad na rodiny ktoré 

sú postihnuté ľudskými tragédiami, bolesťou, smútkom, nečakaným šokom.  

Pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd nechceme 

zabúdať  ani na rodinných príslušníkov obetí a všetkých, ktorí prichádzajú do 

kontaktu s dopravnými nehodami - príslušníkov polície, hasičského a záchranného 

zboru, pracovníkov rýchlej záchrannej služby, lekárov, zdravotné sestry, 

ošetrovateľov.  

Cieľom Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd je upozorniť aj na 

nezodpovedné správanie sa niektorých účastníkov cestnej premávky. Prvýkrát si 

pamiatku obetí dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993 vo Veľkej Británii.  

Zapojením sa do zorganizovania pietnej spomienky  aj uprostred Vášho 

spoločenstva sa stávate súčasťou celosvetového dňa, v ktorom si chceme 

z rozličných miest a chrámov pripomenúť obete dopravných, nehôd a v tichu 

modlitby prosiť za rodiny, ktoré boli dotknuté tragédiou, nešťastím, prosím o silu 

a pokoru a trpezlivosť pre tých, ktorí budú musieť znášať následky nehôd 

v podobe podlomeného a skrehnutého zdravia do konca svojho života.  

V neposlednom rade odkazom tohto dňa má byť zvýraznenie potreby prevencie a 

schopnosti vedieť prevziať zodpovednosť za porušovanie zákonov na cestách.  

Buďme vďační Polícii, keď ich vidíme že vykonávajú meranie rýchlosti, 

kontrolujú dodržiavanie dopravných predpisov, lebo aj takýmto spôsobom chránia 

tých ktorí sa na cestách správajú slušne a zodpovedne a neohrozujú ostatných 

účastníkov cestnej premávky. 

Uvedomme si, že to robia pre našu bezpečnosť.  

Buďme vdační hasičom za ich profesionaltu a zásahy ktorými zachraňujú ľudské 

životy ako aj za činnosť zdravotných záchranárov lekárov a zdravotníkov ktorí 

pomáhajú zmierňovať následky na zdraví po nehode. 

 

 



Štatistika:  

 

Počas prvých 10 mesiacov roka 2022 sa na Slovensku 10098 dopravných nehôd, 

čo je o 131 dopravných nehôd viac ako za rovnaké obdobie roka 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri prepočte na počet dní sa denne na Slovensku stane približne 33 dopravných 

nehôd a v priemere za tri dni zomrú na našich cestách 2 ľudia.   

Usmrtených bolo 200 osôb, čo je o 24 osôb viac. Z toho bolo 165 mužov a 35 žien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najmenej nehodovým dňom týždňa je nedeľa – v nedeľu sa stalo 12% dopravných 

nehôd. Na pracovné dni a a sobotu pripadá nehodovosť v rozmedzí 14- 16 % 

 

 

54% všetkých dopravných nehôd, teda 5474 je zavinených vodičmi osobných 

vozidiel. Pri týchto dopravných nehodách zahynulo 110 osôb z toho 81 vodičov 

a 29 spolujazdcov. 

Na cestách zahynulo 47 chodcov, 22 cyklistov a 21 motocyklistov. 

 



Najbezpečnejší druh dopravy je podľa štatistiky je autobusová doprava na ktorú 

pripadá len 60 dopravných nehôd, čo tvorí 1%.  

Pri 1204 dopravných nehodách bol u vinníka nehody zistený alkohol.  

 

Počas roka bol pri policajných dopravných kontrolách zistený alkohol u vodičov 

motorových vozidiel v 8825 prípadoch a 6733 cyklistoch.   

 

 



Popis niektorých dopravných nehôd, tak ako boli zapísané v evidencii dopravných nehôd: 

 

Dopravná nehoda Zochova BA 

Dňa 02.10.2022 v čase od 22:10 hod. do 22:20 hod. došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla 

značky SuperB, ktoré viedol 60 ročný vodič spolu s 36 ročným spolujazdcom a chodcami vo veku 20, 20, 20, 

20, 19, 19,19, 21, 24. K dopravnej nehode došlo  v Bratislave na ulici Staromestská smerom na most SNP a to 

tak, že vodič vozidla viedol vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlá, pričom na úrovni 

zástavky mestskej hromadnej dopravy Zochova, neprispôsobil rýchlosť jazdy stave a povahe vozovky, 

následkom čoho zišiel s vozidlom mimo vozovku na nástupište mestskej hromadnej dopravy Zochova, kde 

došlo k zrážke s chodcami. Pri dopravnej nehode utrpeli chodci  vo veku 20, 20, 20 a 19 rokov zranenia 

nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahli. Chodkyňa vo veku 21 rokov utrpela zranenia, ktorým po 

prevoze do nemocnice podľahla. Pri dopravnej nehode sa ťažko zranili chodci vo veku 19, 19 rokov, chodec 

vo veku 20 rokov a spolujazdec z vozidla sa ľahko zranili. Pri dopravnej nehode sa zranila 24 ročná chodkyňa, 

ktorej zranenia zatiaľ nie sú známe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopravná nehoda Lešť 

Dňa 18.07.2022 v čase o 17:40 hod. došlo v katastri obce Sása k dopravnej nehode medzi osobným 
motorovým vozidlom zn. Land Rover Range Rover Sport, ktoré viedol 53 ročný vodič, 35 ročným cyklistom 
na bicykli zn. Cube a 37 ročným cyklistom na bicykli zn. Author. K dopravnej nehode došlo na miestnej 
komunikácii obce Sása a to tak, že vodič viedol vozidlo v smere jazdy Sása – družstvo do obce Pliešovce – 
Zaježová, pričom sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej 
premávke, v dôsledku čoho pri prejazde pravotočivou zákrutou čelne narazil do cyklistov, jazdiacich 
v opačnom smere. Pri dopravnej nehode utrpeli obaja cyklisti zranenia nezlučiteľné so životom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toto bola štatistika, čísla a percentá. No za každým číslom je ľudský život, 

nešťastie, smútok, žiaľ. Myslíme v túto chvíľu na rodiny dotknuté rodiny, ale 

uvažujme aj o sebe samých. Povstaňme so svojich miest a venujme tichú 

spomienku tým, ktorí už nie sú medzi svojimi rodinami a priateľmi..... 

 Pozostalé rodiny zahrňme so spoločnej modlitby:  

Dobrotivý a láskavý nebeský Otče, v Tvojej ruke sú naše časy. Žiadnemu človeku 

nie je dané poznať čas ani spôsob odchodu z tejto pozemskej púte.  Mnohokrát 

nám pri pomyslení na smrť zostáva so slovami nábožnej piesne vyznať: „Kto 

pozná čas, keď dokonať mám? Dni plynú príde po mňa smrť? Vždy blízka je a 

nečakaná...náhle ma môže zastihnúť...Kriste pre rany nevinné, buď pri mne v smrti 

hodine.“  

Rovnako tak náhla a nečakaná býva neraz smrť človeka na cestách,  keď je človek 

odvolaný zo života, nedokončenej práce, mnohokrát bez rozlúčky s najbližšími. 

Sú to chvíle ťažkého zastavenia pre najbližších. Prosíme Ťa preto láskavý Bože 

predovšetkým za všetky rodiny ktoré sú dotknuté nešťastím pri dopravných 

nehodách, aby si ich držal vo svojich rukách a obdaril ich svojím pokojom, ktorý 

prevyšuje ľudské chápanie. Zároveň aj nás, ktorí máme ešte príležitosť, uč tak 

počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Nech viera v Teba nám dáva silu 

prekonať i ťažké chvíle v nádeji na večný život a vzkriesenie.  

Rozpäté ruky, plné rán, 

Otváraš srdce dokorán, 

By si nás k sebe pritiahol, 

Keď smrť v nás budí strach a bôľ. 

Zlomil si smrti závory, 

Krížom si nebo otvoril: 

Nech nik zúfalo nesmúti, 

Veď Ty dáš život po smrti. 

Amen. 

 

 

Za úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR 

 

 

Milan Petrula, ev. farár. 
policajný duchovný 


