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Vás pozývajú na

XXVII. seminár Ivana POLIAČKA
s m e dziná ro dno u úč a sť ou

CESTNÉ STAVITEĽSTVO
V MENIACICH SA
PODMIENKACH
pod záštitou
dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

2022

14. – 16. november 2022
Hotel GRAND**** Jasná, Nízke Tatry

I. informácia

Za obdobie posledných viac ako dvoch rokov zažívame viaceré zmeny, ktoré sa priamo premietajú
v každom odvetví nášho hospodárstva. Pandémia COVID-19, prudký nárast cien stavebných materiálov,
ich nedostatok a (ne)kvalita a v neposlednom rade, aj vojnový konﬂikt na Ukrajine, ovplyvňujú
celé cestné staviteľstvo. Dôležité je prehodnotiť stratégiu plánovania, prípravy a výstavby cestnej
infraštruktúry, ako aj priorizáciu projektov.V oblasti materiálového a technologického rozvoja musíme hľadať
také riešenia, ktoré zabezpečia požadovanú kvalitu stavebného diela. To je bezprostredne podmienené
aj fungujúcim systémom legislatívno-právnych a technických predpisov a ďalších súvisiacich činností.
Veríme, že v rámci podujatia vytvoríme priestor na odbornú diskusiu o aktuálnych problémoch a výzvach,
ktoré nám súčasná doba priniesla.

Odborné témy seminára

T1

Aktuálne problémy
v procese prípravy,
výstavby a prevádzky
cestnej infraštruktúry
Ceny a nedostatok stavebných
materiálov. Predprojektová príprava
a projektová dokumentácia.
Legislatíva. Plánovanie rehabilitácie
vozoviek.

T2

Konštrukcie, materiály
a technológie
Kvalita – nekvalita cestných
stavebných materiálov. Recyklácia
a opätovné použitie materiálov.
Materiály a technologické trendy.
Skúšobníctvo a kontrola kvality.
Technológie na obnovu cestnej siete.

Prípravný výbor
prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc.
čestný člen a zakladateľ seminára

Ing. Zsolt BENKÓ
Slovenská správa ciest, SK

Ing. Ivana BIEL
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SK

prof. Dr. Ing. Martin DECKÝ
Stavebná fakulta ŽU v Žiline, SK

Ing. Ľuboš ĎURIČ
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, SK

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
Slovenský zväz stavebných podnikateľov, SK

Ing. Petr MONDSCHEIN, Ph.D.

T3

XXVII. Svetový cestný
kongres v Prahe 2023

Česká silniční společnosť, CZ

Informácie o pripravovanom podujatí

Ing. Richard PÚČEK

Odborné garantky

VÁHOSTAV – SK, a.s., SK

Organizačný garant

Ing. Silvia CÁPAYOVÁ, PhD.

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Katedra dopravných stavieb, SK

Kongres STUDIO, spol. s r.o.,
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
Mobil:
+421 908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
http://www.kongres-studio.sk

doc. Ing. Andrea ZUZULOVÁ, PhD.
Slovenská cestná spoločnosť
Katedra dopravných stavieb, SK

Všeobecné informácie
TERMÍN A MIESTO KONANIA

14. – 16. november 2022
Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

HOTEL GRAND JASNÁ
Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

ROKOVACIE JAZYKY
Slovenčina, čeština

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Odborné prednášky, ﬁremné prezentácie, postery, spoločenský program

UBYTOVANIE
Účastníci si zabezpečujú individuálne priamo s hotelom. Pri rezervácii uvedú promokód seminára (bude zverejnený
v záväznej prihláške) a na základe neho im bude udelená zľava.

ZBORNÍK
Zo seminára bude vydaný zborník príspevkov, ktorý bude publikovaný na USB kľúči. V rámci neho budú zverejnené
viaceré prednášky k daným témam, vzhľadom k tomu, že do programu seminára budú zaradené len niektoré
vybrané príspevky. Účastníkom online seminára bude USB zborník zaslaný spolu s daňovým dokladom o úhrade
účastníckeho poplatku.

Dôležité termíny
Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)

30. máj 2022
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

30. jún 2022
Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

30. september 2022

