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Trenčín, 17. mája 2017 

Zima pretrvávajúca až do apríla si vyžiadala na údržbu ciest v Trenčianskej župe 

približne 2,6 milióna eur 

 

Kvôli klimatickým podmienkam typickým pre zimné mesiace Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (SC TSK) vykonávala tento rok pravidelnú zimnú údržbu až do apríla. Náklady na zimnú údržbu však 

boli druhé najnižšie za posledné 4 roky, a to vo výške približne 2,6 mil. eur. 

 

Hoci zimná údržba bola v Trenčianskom samosprávnom kraji vyhlásená na obdobie od 15. novembra 

2016 do 31. marca 2017, tento rok boli zásahy cestárov potrebné aj v priebehu mesiaca apríl. Aj v 4. mesiaci 

totiž primrzlo a horským priechodom sa nevyhýbalo ani sneženie. Problémové boli hlavne vyššie položené 

cesty v horskom prostredí, konkrétne prejazd cez Homôlku a Fačkov. 

 

O bezpečnosť na cestách sa v tohtoročnej zimnej sezóne 2016/2017 staralo 65 sypačov, 25 traktorov a 27 

nakladačov. Na údržbu ciest bolo tento rok využitých aj 8 nových posypových nadstavieb. Oproti starším 

nadstavbám sú nové nadstavby efektívnejšie, keďže je u nich možné presné nastavenie množstva 

posypového materiálu. Zakúpené a uskladnené boli celkovo 3 rôzne druhy posypového materiálu, medzi 

ktoré patrilo kamenivo, technická soľ do - 6°C a soľ do - 15°C. „Počas celej zimy sa posypový materiál 

dopĺňal podľa potrieb. Na zimnú údržbu ciest SC TSK bolo použitých  cez 9 tisíc ton posypového 

chemického materiálu a takmer 15 tisíc ton inertného materiálu,“ konkretizoval Radovan Karkuš, riaditeľ SC 

TSK. 

 

Náklady na zimnú údržbu boli druhé najnižšie za posledné 4 roky, dosiahli úroveň 2,6 mil. eur. Najdrahšia 

zimná údržba bola v zimnom období 2013/2014, kedy sa údržba ciest vyšplhala na sumu približne 5 mil. eur. 

Naopak najlacnejšie SC TSK vyšla zima minulý rok a to takmer 2,2 mil. eur. Náklady na zimnú údržbu 

závisia od poveternostných podmienok a množstva výjazdov potrebných na zabezpečenie zjazdnosti ciest 

v Trenčianskom kraji v danom zimnom období. 

 

O zabezpečenie zimnej údržby  takmer 1 500 kilometrov ciest II. a III. triedy sa prostredníctvom svojich 

cestmajsterstiev stará Správa ciest TSK.  Zimnú údržbu zabezpečuje SC TSK aj na základe zmluvného 

vzťahu so Slovenskou správou ciest na 300 km ciest I. triedy, celkovo tak zabezpečuje prejazdnosť až 1 800 

km ciest. Zjazdnosť cestných komunikácií, bezpečnú a plynulú cestnú premávku v kraji zabezpečuje 11 

stredísk údržby SC TSK. Strediská sú umiestnené v jednotlivých regiónoch kraja, aby rovnomerne pokryli 

údržbu cestnej siete. Strediská SC TSK sú umiestnené v Trenčíne, Považskej Bystrici, Púchove, Ilave, 

Novom Meste nad Váhom, Myjave, Prievidzi, Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, v Nitrianskom 

Rudne a Nitrianskom Pravne.  
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