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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
 
 

Trenčín, 10.12.2014  -  Trenčiansky  samosprávny kraj  je na zimu pripravený 
 
Výkon zimnej údržby v Trenčianskom samosprávnom kraji realizuje Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK). Tohtoročná zimná údržba  smeruje 
k zvýšeniu bezpečnosti pre účastníkov cestnej premávky a zefektívnenie zimnej údržby na 
cestách II. a III. triedy. 
 
SC TSK, má tak ako každoročne, spracovaný operačný plán zimnej údržby ciest. V tomto 
pláne je okrem iného stanovený aj postup pri výkone zimnej údržby v bežných a 
mimoriadnych podmienkach. Správca komunikácie sa snaží v prvom rade zvládať situáciu 
vlastnými kapacitami a mechanizmami. V prípade, že nebude možné zvládnuť  údržbu 
vlastnými kapacitami z dôvodu intenzívneho sneženia, vzniku celoplošnej poľadovice, 
silného vetra, ktorý vytvára na komunikáciách snehové jazyky,  využije SC TSK zmluvne 
zabezpečenú mechanizáciu. 

 
Dispečeri v pohotovosti od novembra  
 
Dispečersko-spravodajská služba  SC TSK bola aktivovaná dňa 1.11. 2014  
a od tohto dňa sa v pravidelných cykloch podáva na Slovenskú správu ciest hlásenie o 
stave ciest  zo strany SC TSK. Dňom 21.11.2014 od 19 h nastúpili do služby aj výkonní 
zamestnanci, nakoľko hlavne vo vyššie položených  miestach bol predpoklad snehových 
prehánok. Od pondelka 25.11.2014 sú v službe na pohotovostnom pracovisku všetci 
zamestnanci.  
 
Technika aj  posypový materiál  v číslach 
 
Nepretržite má SC TSK nasadených 49 sypačov, 10 nakladačov  a v rezerve je  20 
vlastných sypačov, ktoré môžu byť použité v prípade výpadku sypačov v teréne alebo 
potreby posilniť zimnú údržbu. Zazmluvnení sú v prípade potreby aj externí 
subdodávatelia.  
Zimnú údržbu v rámci Trenčianskeho kraja vykonáva 162 vodičov a 55 dispečerov. 
Sklady  na posypový materiál sú naplnené na 95%, čo predstavuje 24000 ton inertného 
posypového materiálu a 6500 ton chemického posypového materiálu. 
 
Aj keď v roku 2014 SC TSK nenakúpila žiadnu novú techniku na výkon zimnej údržby, 
v októbri roku 2014 bola splatená posledná splátka za 6 ks vozidiel na zimnú údržbu ciest 
v celkovej hodnote cca 1,5 mil. eur, ktoré SC TSK nadobudla ešte v roku 2013.  
 
Trenčiansky samosprávny kraj  zvýši bezpečnosť na cestách počas zimy 
 
Do konca roku 2014 doplní SC TSK  k piatim už jestvujúcim  monitorovacím staniciam 
„meteostanice“ na ďaľších 15 nebezpečných úsekoch ciest v kraji (kde sa vykonáva 
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údržba ciest). Meteostanice budú napojené na dispečingy a  budú poskytovať online 
informácie  o teplote ovzdušia vozovky, vlhkosti vozovky ako aj meranie rosného bodu.  
Službukonajúci dispečer tak bude veľmi operatívne môcť reagovať na rýchle zmeny 
klimatických podmienok a stavu vozoviek.  
 
Lokality meteostaníc: Bezovec, Brezová – Minarčiny, Bzince pod Javorinou, Cimenná, 
Dohňany, Homôlka, Horná Ves, Mojtín, Nová Bošása, Pod Bukovinou, Pod Dielcom, 
Podhradie, Rudník, Šútovce, Timoradza, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske teplice, 
Vyšehradné, Zlaté piesky, Zubák. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil na nákup pätnástich meteostaníc verejné 
obstarávanie a celkovo investoval 36 660  € s DPH.  
 
Okrem zvýšenia bezpečnosti pre účastníkov cestnej premávky tak dôjde aj zefektívneniu 
zimnej údržby na cestách II. a III. tried. 
 
Na dispečingy v jednotlivých pracoviskách v rámci Trenčianskeho kraja sú 
nasledovné kontakty: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 
TSK,  jana.paulinyova@tsk.sk, +421(0) 901 918 167. 
 

 

Centrálny dispečing      
ZU – informátor 

Trenčín 032 65 093 30 
 

0902978732 

Dispečer strediska Trenčín  032 65 093 30                         0902 978 732 

Dispečer strediska Nové Mesto n/V 032 77 122 81 0902 978 760 

Dispečer strediska Myjava 034 62 121 66 0902 978 768 

Dispečer strediska Považská Bystrica 042 43 267 54 0911 667 597 

Dispečer strediska Púchov 042 46 310 06 0903 808 248 

Dispečer strediska Ilava 042 44 652 26 0911 667 598 

Dispečer strediska Prievidza 046 54 225 25 0902 978 618 

Dispečer strediska Nitrianske Rudno 046 54 55282 - 

Dispečer strediska Partizánske 038 74 099 40 - 

Dispečer strediska Bánovce n/Bebr. 038 76 024 72 0911 699 840 
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