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Trenčín 22. apríl 2015   

Kraj hodnotí zimnú údržbu komunikácií  

 

Viac ako 184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 tisíc ton posypového materiálu 

a takmer 3 milióny eur. Taká je bilancia zimnej údržby Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (SC TSK) počas zimnej údržby v sezóne 2014/2015.  

 

SC TSK celkovo spravuje 1482,856 kilometrov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK, 

z toho 347,711 kilometrov ciest II. triedy a 1135,145 kilometrov ciest III. triedy.  

Údržbu vykonáva aj na cestách I. triedy vo vlastníctve SR a v správe SSC IVSC Žilina v 

dĺžke 284,68 kilometrov. O najväčší počet kilometrov cestných komunikácií v kraji sa 

stará Cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, ktoré z celkového 

počtu kilometrov spravuje viac ako 738,5 kilometrov ciest I.,II., a III. triedy. O niečo nižší 

počet, 581 kilometrov ciest, udržuje Cestmajsterstvo Prievidza, Partizánske a Bánovce 

nad Bebravou. Cestmajsterstvo Považská Bystrica, Púchov a Ilava má vo svojej správe 

448 kilometrov ciest.   

 

Zimná údržba v číslach 

V období od 12. decembra 2014 do 7. apríla 2015 SC TSK celkovo spotrebovala 

37 107 ton materiálu, z toho 26 593 ton inertného a 10 514 chemického posypového 

materiálu. V časovom horizonte 117 dní v priemere minula viac ako 317 ton materiálu 

na jeden deň. Soľanku ako posypový materiál využilo len Cestmajsterstvo Prievidza 

v objeme 32 litrov.  

 

SC TSK pritom počas výkonu zimnej údržby pluhom prešla celkovo 20 387 kilometrov 

ciest a posypala 75 413 kilometrov komunikácií. Pre lepšiu predstavu v priebehu 

necelých 4 mesiacov pluhy obišli cestné komunikácie v správe SC TSK v priemere viac 

ako 11-krát a sypače až viac ako 42-krát. Pluhovanie a posyp zároveň SC TSK 

zrealizovala v priebehu zimnej údržby ciest v tomto období na 88 357 kilometroch ciest.  

 

Zimná údržba sa vykonávala 24 hodín denne 

 

Počas zimnej údržby v zmysle platnej legislatívy je na správcoch komunikácií povinnosť 

nepretržitej  24-hodinovej služby. Hoci sa zdalo, že zimná sezóna 2014/2015 nebola 

veľmi náročná na klimatické podmienky, situáciu sťažila kalamitná situácia z konca 

januára 2015.  
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Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja počas kalamitnej situácie na cesty 

vyslala viac ako 60 sypačov, viac než 10 nakladačov a 20-25 zazmluvnených 

traktorov s radlicou. V teréne sa pohybovalo približne 100 pracovníkov vo výkone. 

Kalamita si v priemere vyžiadala až 4-násobné množstvo posypového materiálu, než 

je bežné pri štandardných podmienkach, teda až 3124,76 ton.  

 

Finančný objem za výkony realizované v priebehu zimnej údržby 2014/2015 sa na 

cestách I. triedy vyšplhal na sumu viac ako 1 milión eur z rozpočtu Slovenskej 

správy ciest a na cestách II. a III. triedy na takmer 1,9 milióna eur z rozpočtu TSK.  

 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 

mailto:veronika.rezakova@tsk.sk

