
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk Facebook/Trenčiansky 
samosprávny kraj   

 

                        Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa     
        

Trenčín 6. február  2015   
 
Počas kalamity sa minulo štvornásobne viac posypového materiálu a ukázala sa aj 
ľudská spolupatričnosť 
 

Husté sneženie v dopoludňajších hodinách v piatok, 30. januára, spôsobilo dopravné problémy 
nielen v Trenčianskom kraji. Prednosta Okresného úradu v Trenčíne, Štefan Bohúň, vyhlásil 
mimoriadnu situáciu a o pomoc požiadal krízový štáb, ktorého členom je aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), Jaroslav Baška. Viaceré z cestných komunikácií 
sa počas pár hodín stali neprejazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov.  
 
Na riešení kalamitnej situácie spolupracovali všetky príslušné zložky. Polícia mala nasadených 
150 ľudí a 77 vozidiel, z Hasičského a záchranného zboru SR pomáhalo 50 hasičov a 15 
vozidiel. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) na cesty vyslala 65 
sypačov, 11 nakladačov a 25 zazmluvnených traktorov s radlicou. V teréne sa pohybovalo 
viac ako 110 pracovníkov SC TSK. Ozbrojené sily SR poskytli vozidlo AV 15 na pomoc 
zakliesneným kamiónom na ceste I/50. Na úseku diaľnice D1 jazdilo 12 sypačov.   
 

Pri štandardných podmienkach výkonu zimnej údržby v Trenčianskom kraji (komplexnom 
posýpaní 1 800 kilometrov ciest v jeho správe), sa bežne za jeden deň spotrebuje priemerne 
752 ton posypového materiálu. V priebehu kalamitného piatku sa spotrebovalo až 
štvornásobne viac posypového materiálu, teda 3124,76 ton. V sobotu, 31. januára 2015, 
sa na cestách situácia o niečo upokojila, cestmajstri však stále mali plné ruky práce. Oproti 
piatku kleslo množstvo spotrebovaného posypového materiálu na 1047,99 ton..  
 
Uviaznutým cestujúcim pomohli ochotní pracovníci SAD 
 

Husté sneženie sa podpísalo aj pod dopravnú nehodu, ktorá sa odohrala na železničnom 
priecestí v obci Svinná. Dvaja zranení cestujúci boli prevezení do Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne. Takmer šesťdesiatke zvyšných cestujúcich vlakom poskytla priestory Obecného 
úradu v Svinnej starostka obce. Pomoc cestujúcim na ich ďalšej ceste poskytla SAD Trenčín, a. 
s. Chladnú hlavu si v krízovej situácii dokázali zachovať príslušníci Policajného zboru SR, 
ktorí predviedli bezchybnú spoluprácu s dispečingom SAD Trenčín. Generálny riaditeľ SAD 
Trenčín, Juraj Popluhár, bez váhania rozhodol o okamžitej pomoci pre uviaznutých cestujúcich 
partnerského železničného dopravcu.  
 

Vďaka operatívnej komunikácii a efektívnemu riešeniu sa cestujúci dočkali dopravného 
prostriedku, ktorý ich šťastne dopravil domov. Vodič autobusu so ŠPZ TN-395DA, Ján Mucha, 
k svojim cestujúcim pribral aj tých, ktorí u starostky v Svinnej čakali na náhradnú dopravu. Päť 
minút pred sedemnástou hodinou tak aj s cestujúcimi vyrazil smerom k ich  pôvodnému cieľu; 
železničnej stanici Chynorany. V pohodlí autobusu SAD Trenčín boli už o 1,5hodiny na mieste 
určenia. Spiatočná cesta vodičovi Jánovi Muchovi, ktorý pomohol, trvala až sedem hodín. Bez 
pochýb mu preto patrí veľké poďakovanie za ochotne poskytnutú pomocnú ruku. Svojou 
pomocou cestujúcim v núdzi ukázal, že autobusári a pracovníci železníc sú na dopravne 
obsluhovanom území spojencami, ktorí sa starajú o pohodlie a bezpečnosť cestujúcich.  
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