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Vážení clenovia a clenky Slovenskej cestnej spolocnosti,

na valnom zhromaždení Slovenskej cestnej spolocnosti
(SeS), ktoré sa konalo dna 19.4.2005 sa mi dostalo velkej
cti a dôvery - zvolením za predsedu tejto spolocnosti.
Uvedomujem si velkú zodpovednost za udržanie jej
súcasnej úrovne, pretože ses je jednou z najaktívnejších
spolocností združených v ZSVTS. Zároven to však
považujem aj za urcitú výzvu na využitie svojich poznatkov
a skúseností pri dalšom rozvoji cestnej spolocnosti a pri
ešte aktívnejšom a dôslednejšom napÍnaní jej poslania
v nových podmienkach.

Z tohto pohladu je v súcasnosti azda najdôležitejšou
úlohou reagovat na proces transformácie a decentralizácie
cestného hospodárstva a vytvárat také podmienky, aby ses
mohla spájat a zjednocovat všetkých odborníkov
pôsobiacich v cestnom hospodárstve a cestnom stavitelstve
na Slovensku.

Pre naplnenie tohto ciela je potrebné venovat pozornost
najmä otázke prispôsobenia organizacnej štruktúry cestnej
spolocnosti súcasnej situácii, prehodnotit a jasne
definovat jej filozofiu, príp. aj spôsob financovania
v dalšom období, aktualizovat zameranie cinnosti, zvýšit
celkovú aktivitu najmä v oblasti vzdelávania a rozširovania
vedecko-technických poznatkov z domova a zahranicia
a venovat pozornost propagácii a zvyšovaniu povedomia
o cinnosti a poslaní spolocnosti.

Práve v snahe zvýšit povedomie o cestnej spolocnosti
a informovat co najširšiu clenskú základnu o jej aktivitách,
pristúpili sme k vydávaniu Spravodaja ses. Jeho prvé císlo
sa Vám dostáva do rúk práve pri príležitosti konania X.
rocníka Dni slovenských cestárov - akcie, ktorá spolu
Cestnou konferenciou (chystáme sa ju organizovat
každorocne na jar), by mali byt najvýznamnejšími
odbornými podujatiami organizovanými ses.

Vážení clenovia a clenky cestnej spolocnosti. Casto
pocujeme povzdych, že sa u nás vytráca cestárske
povedomie, hrdost a spolupatricnost. Možno to, okrem
iného, spôsobuje aj zmena hodnôt, ktorú so sebou priniesla
zmena spolocenských pomerov v posledných rokoch. Ale
napriek tomu si v tomto roku pripomíname už 15. výrocie
založenia "novodobej" cestnej spolocnosti, ktorá sa môže
hrdo pochválit svojími aktivitami a bohatou cinnostou. Je
to vdaka entuziazmu mnohých oddaných "cestárov",
ktorých oslovili ideály cestnej spolocnosti a ktori sa
venovali a venujú tejto cinnosti nezištne a bez nároku na
financnú odmenu, za co im patrí naše uznanie a vdaka.

Verím a som o tom presvedcený, že vedenie ses aj
nadalej, s podporou svojej clenskej základne, potvrdí
výsledkami význam tejto spolocnosti a že na základe toho sa
bude môct opierat o stále širšiu základnu cestných
odborníkov, ktorí svojim dielom a aktivitou budú prispievat
k hlavnému a spolocnému cielu - zvyšovaniu úrovne
cestného hospodárstva a cestného stavitelstva na Slovensku.

host'. doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.
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Zväz slovenských vedecko-technických spolocností
(ZSVTS) je výsledkom dlhodobého historického
vývoja, ktorý prešiel viacerými zmenami. Jeho dávnym
predchodcom a historickým vzorom bolo Združenie pre
povznesenie priemyselnej výroby, ktorého vznik sa
viaže srokom 1833. Už vtedy
považovali odborníci za najhlav-
nejší ciel svojho združenia šírenie
technických a technologických
informácií.

V rokoch 1948 až 1955 sa
zacalo diskutovat o potrebe vytvorenia organizácie
ceskoslovenských vedcov, inžinierov, technikov,
vynálezcov a zlepšovatelov. Prípravné práce zacala
realizovat technická sekcia Ceskoslovenskej akadémie
vied. V tomto období boli položené základy pre
vytvorenie prvých vedecko-technických výberových
organizácií, ktoré nadväzovali na organizácie a spolky,
ktoré existovali už predtým.

Vláda CSR dna 16.3.1955 prijala uznesenie o zriadení
vedecko-technických spolocností pri CSAV. Dna
17.9.1956 sa uskutocnilo ustanovujúce zhromaždenie
Rady VTS, ktorá sa stala koordinacným orgánom
spolocnosti. V roku 1959 sa konala v Prahe l.
celoštátna konferencia Ceskoslovenskej vedecko-
technickej spolocnosti (CS VTS), kde boli schválené
prvé stanovy. Od roku 1960 zacala CS VTS
hospodárit s vlastnými fmancnými prostriedkami.
Vapríli 1961 sa uskutocnila l. Slovenská konferencia
CS VTS. V júni .1961 sa v Prahe konal l. celoštátny
zjazd CS VTS, kde sa dokoncila organizacná výstavba
spolocnosti. Za hlavné ciele CS VTS sa považovali:
vynálezcovská a zlepšovatelská cinnost, technický
rozvoj, zvyšovanie. odboniej kvaliftkácie,
medzinárodná vedecko-technická spolupráca.
rozširovanie závodných pobociek. V roku 1968 CS
VTS bola zakladajúcim clenom medzinárodnej
organizácie WFEO (Svetová federácia inžinierskych
organizácií). CS VTS bola clenom 26 medzinárodných
mimovládnych organizácií, jednou z nich bola aj
Svetová cestná asociácia AIPeR.

Slovenská cestná spolocnost - clen ZS VTS
Zväz slovenských vedecko-technických spolocností

(ZS VTS) bol ustanovený 17.3.1990 na slovenskom
zjazde bývalej CS VTS. Zväz založilo 33 odborných
spolocností. K dnešnému dnu má zväz spolu 48
odborných spolocností. Clenskými organizáciami
zväzu sú odborné vedecko-technické spolocnosti, ktoré
sú samostatné právne a ekonoDÚcké subjekty.
Vykonávajú verejné a spolocensky prospešné cinnosti
za úcelom všestranného podporovania rozvoja vedy
a techniky.

Vznik a existencia Slovenskej cestnej spolocnosti
(SeS) je tiež výsledkom dlhodobého vývoja. Jej

dávnym predchodcom bola Ceskoslovenská silnicní
spolecnost ustanovená v roku 1937 a pôsobila
v uplynulých obdobiach v rôznych formách
a s rôznymi kompetenciami. V novej forme ses
pôsobí od roku 1990 a v tomto roku si pripomína 15.
výrocie.

ses bola ustanovená 26.9.1990 na l. konferencii
Slovenskej cestnej vedecko-technickej spolocnosti.
Konferencia zhodnotila cinnost
Cestnej spolocnosti, schválila
stanovy a zmenu názvu na
Slovenskú cestnú spolocnost.
Konferencia zvolila 9 clenné
predsedníctvo (Medvec-predseda, Gschwendt, Heinz.
Mikulášik, Ondroušek, Poliacek, Pfibán, Škerda,
Škoda) a 21 clenný výbor (okrem clenov predsedníctva.
ešte: Corej, Hlavon, Lorencová, Lovecek, Molcányi,
Novák, Pollág, Rondoš, Rybárik, Glezg, Matis, Štofa,
F. Schlosser).

Dna 26.11.1993 sa konala II. konferencia Slovenskej
cestnej vedecko-technickej spolocnosti, kde boli
upravené stanovy ses a zvolené 7 clenné
predsedníctvo (Gschwendt - predseda, Hanták,
Medvec, Ondroušek, Pfibán, Škerda, Škoda).

Dna 28.11.1996 sa konala III. konferencia ses, na
ktorej boli novelizované stanovy a ich registrácia na
Ministerstve vnútra SR dna 27.12.1996. Konferencia
schválila nové stanovy, podla ktorých sa zrušil 21
clenný výbor a rozšíril sa pocet clenov predsedníctva
zo 7 na 13.

V súlade s novými stanovami ses konferenciu
v roku 1998 nahradilo valné zhromaždenie ses.
Delegátmi valného zhromaždenia sú clenovia ses
podla schváleného mandátového poriadku zo dna
28.11.1996.

Dna 19.4.2005 sa na valnom zhromaždení
uskutocnila volba nového II clenného predsedníctva
pre obdobie 2005 - 2008 a zvolená bola aj trojclenná
revízna kODÚsia.

Slovenská cestná spolocnost k 31.12.2004 evidovala
14 pobociek, 22 ftremných clenov a 35 individuálnych
clenov, s celkovým poctom 538 clenov.

Ing. Alojz Medvec

Stav clenskej základne k 30. septembru 2005:
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Spolocné rokovanie predstavitelov
Ceskej a Slo,venskej cestnej

spolocnosti

Slovenská cestná spolocnost venuje velkú pozornost
zahranicnej cinnosti. Z hladiska spolupráce SCS
s partnerskými organizáciami v zahranicí, už tradicne
najlepšia je spolupráca s Ceskou silnicní spolecností
(CSS). Spolupráca je založená na dlhorocných
kontaktoch odborníkov a dlhodobej vzájomnej výmene
poznatkov a skúseností. Jednou z foriem spolupráce sú
pravidelné reciprocné rokovania predstavitelov oboch
spolocností.

V roku 2005 stretnutie organizovala CSS. Stretnutie sa
uskutocnilo v dnoch 8.-9.9.2005 v Prahe, Trmiciach
a Chlumci pricom sa uskutocnili viaceré rokovania, ale
aj technická exkurzia na významnú stavbu dialnice 08.

za SCS sa zasadnutia zúcastnila delegácia v zložení:
Ing. Šedivý, Ing. Štofa, Ing. Medvec, Ing. Sekera, Ing.
Štraus, Ing. Jelínek a za CSS: Prof. Lehovec, Ing. Vacín,
Ing. Švarc, Ing. Komárek, Ing. Vávra, Ing. Cížek.

Na spolocnom rokovaní sa zástupcovia oboch
partnerských spolocností vzájomne informovali hlavne o
súcasných a plánovaných aktivitách svojich spolocností
a prerokovali otázky vzájomnej spolupráce v budúcnosti.

Úcastníci sa venovali najmä týmto otázkam:
. súcasná organizacná štruktúra cestných spolocností

a predstavy zmien v dalšom období s uvážením
štrukturálnych zmien v cestnom hospodárstve,. aktivity spolocností, plánované odborné podujatia,. clenstvo v medzinárodných organizáciách a aktivita
v rámci Svetovej cestnej asociácie,. publíkacná cinnost a formy organizovania
odborných podujatí,

. súcasná situácia a prebiehajúce transformacné
procesy v cestnom hospodárstve,

. fmancovanie výstavby ciest a dialnic,

. výskum a vývoj v cestnom stavitelstve a dopravnom
inžinierstve,

. normalizacná cinnost a zavedenie európskych
noriem do praxe,. vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti v cestnom
hospodárstve,. okruhy možnej vzájomnej spolupráce v dalšom
období.

Súcastou stretnutia bola spolocná úcast oboch
delegácií na technickej exkurzii. V rámci technickej
exkurzie sa uskutocnila návšteva informacného centra
dialnice 08 v Trmieiaeh. Následne bola pre úcastníkov
pripravená prehliadka technicky velmi zaujímavých
stavieb dialnice 08, konkrétne úsekov Lovosice -
Rehlovice a Trmice - štátna hranica CR/SRN.
Sprevádzanie po stavbách a velmi fundovaný výklad
zabezpecil zástupca Reditelství silnie a dálnie - Ing.
Lányi.

host'. doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.
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S!ov~nská ~!!stná~spolocnost- cien Sve~ovej cestneja"sociácie

Svetová cestná asociácia WRA vznikla
pred viac ako devätdesiatimi rokmi. Jej
pôvodné "logo" a oznacenie je
AIPCR/PIARC - Permanent International
Association of Road Congress. prvý svetový

cestný kongres sa konal v roku 1908 v Paríži a dal
impulz pre pravidelné opakovanie stretnutí cestných
odborníkov a rokovania o aktuálnych otázkach
s prezentáciou výsledkov vedy a výskumu. Svoj názov
zmenila organizácia v roku 1995 na World Road
Association - WRA.

Slovenská cestná spolocnost je kolektívnym clenom
WRA od svojho založenia (osamostatnenia). Okrem SCS
je kolektívnym clenom aj Slovenská správa ciest,
vládnym clenom je Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácii SR. Na koordinovanie cinnosti týchto
clenov bol vytvorený Národný komitét WRA (v súcasnej
dobe je jeho predsedom prof. Ing. Ivan Gschwendt,
DrSc., prvým delegátom Ing. Peter Barek).

Ako hlavné ciele asociácia deklaruje rozvíjanie
medzinárodnej spolupráce a podporovanie pokroku
v oblasti ciest a cestnej dopravy. Medzi osobitné ciele
patri poskytovanie služieb svojim clenom, pomoc pri
transfere technológií, pri volnej a rýchlej výmene
výsledkov výskumu, vrátane riešenia otázok cestnej
dopravy v kontexte ochrany životného prostredia,
bezpecnosti, integrácie rôznych spôsobov dopravy
a sociálnych aspektov.

Svetová cestná organizácia organizuje svetové cestné
kongresy pravidelne každé štyri roky. Program
kongresov a odborné otázky na prerokovanie sa
pripravujú s velkým predstihom. Na XX. Svetovom
kongrese v roku 1995 v Montreale boli pre rokovania
navrhnuté štyri základné témy l. Efektívnost riadenia
cestného hospodárstva, II. Doprava a mestské územné
plánovanie, III. Kvalita cestných prác, IV. Nové techniky
na údržbu a obnovu vozoviek. Pre nasledujúce obdobie
bol pripravený na organizacné a odborné usmernenie tzv.
"Strategický plán" AIPCR/PIARC. Na dalšom XXl.
Kongrese v roku 1999 v Kuala Lumpur bolo na
programe šest tém: o efektívnosti riadenia cestnej
infi'aštruktúry, o hladiskách a požiadavkách užívatelov
ciest, udržatelnej doprave, informatike a súvislostiach
rozvoja dopravnej infi'aštruktúry s ekonomickým
rozvojom. Strategický plán pokracoval a na XXl!.
Svetovom cestnom kongrese v roku 2003 v Durbane boli
prerokované štyri strategické témy: cestné technológie,
cestná doprava a trvalo udržatelný rozvoj, cesty a cestná
doprava, organizácia a riadenie cestného hospodárstva.

Slovenský národný komitét WRA, jeho clenovia
a viacero odborníkov boli v období priprav kongresov
vždy aktívni. K jednotlivým témam a hlavným kongre-

sovým otázkam boli vypracované kolektívne správy.
V dokumentoch kongresov boli aj citované.

Jednou z foriem prác WRA je vytvorenie technických
výborov. Do výborov sú delegovaní odborníci z clenských
krajín (ako stáli clenovia alebo clenovia korešpondenti).
Návrh delegátov predkladá prvý delegát. Okrem prípravy
správ a materiálov pre kongresy, organizujú odborné
semináre a konferencie o aktuálnych otázkach cestného
hospodárstva v nadväznosti na strategický plán WRA.
Technické výbory majú pracovné rokovania (dvakrát
v roku) v rôznych clenských krajinách.

Aktuálny zoznam delegátov v technických výboroch
WRA pre obdobie rokov 2004-2007 je nasledovný:
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Katedra technológie a manažmentu stavieb Žilinskej
univerzity v Žiline, na základe poverenia Slovenskej cestnej
spolocnosti zorganizovala 7. medzinárodnú konferenciu Q-
2005 ASFALTOVÉ VOZOVKY - Návrh, stavba, údržba,
oprava a rekonštrukcia, ktorá sa konala v dnoch 26.-27. apríla
2005 v Žiline. Konferencia bola zameraná na kvalitu a
využitie progresívnych technológií pri údržbe a oprave
asfaltových vozoviek a zúcastnilo sa jej 135 odborníkov zo 6
štátov.

Cielom medzinárodnej konferencie bolo oboznámit
úcastníkov s novými metódami návrhu, stavby, údržby,
opráv, obnovy a rekonštrukcie vozoviek a cestných
komunikácií v okruhoch:

. návrhové metódy a diagnostika cestných komunikácií. technológie a technologické postupy výstavby,
rekonštrukcie, opráv, obnovy a údržby vozoviek;
mechanizácia a strojné zariadenia

. legislatíva; technická normalizácia; kvalita, kontrola
stavebných prác a technologických postupov

. údržba cestných komunikácií v zmenených podmienkach
(letná a zimná údržba cestných, dialnicných a mestských

Súcastou 7.medzinárodnej konferencie bola aj ukážka
progresívnych technológií v areále Žilinskej univerzity.

Pocas ukážky boli prezentované technológie: pokládka
emulzného mikrokoberca (DOPRA-VIA Bratislava),
recyklácia na mieste za tepla (Žilinské komunikácie Žilina),
rucná pokládka 3 druhov farebného mikrokoberca na malej
ploche (CS-BITUNOVA Zvolen); zdrsnenie povrchu
cementobetónovej vozovky (BLASTRAK-Morava)
a diagnostické zariadenia (Cestná databanka Slovenskej
správy ciest) a údernik FWD (TPA Bratislava).

Úcastníci 7.medzinárodnej konferencie prijali závery
a odporúcania, z ktorých vyplýva najmä potreba zaoberat
sa v ústredných orgánoch štátnej správy procesom
poradenstva pre oblast dopravnej inftaštruktúry a
uprednostnením výstavby dialnic a rýchlostných ciest
s urcením dôležitosti etapovitej výstavby formou
polovicných profilov.

Zároven sa odporúca zvážit koncesný spôsob výstavby
nových cestných komunikácií s cielom spoplatnenia aj zo
súkromných zdrojov, vykonat reálne opatrenia pre výber
mýtneho pre nákladné automobily od r. 2007, pripravit
odborne novelu cestného zákona, vykonat opatrenia na
zamedzenie neustále sa znižujúceho podielu výrobkov na
báze asfaltov pre potreby údržby, opráv a obnovy cestných
komunikácií vzhladom na opacný trend v zahranicí
a potrebu udržania prevádzky schopného stavu cestnej siete

v SR. Úcastníci upozornili na úcelné
využitie zvýšených prostriedkov (cca 30
mld Sk) zo súkromného sektora a fondov
EÚ na výstavbu cestnej siete s ohladom na
dopravné scítanie v roku 2005 a plánovacie
podklady cestnej infraštruktúry a potrebu
sledovania a udržiavania kvality cestných
komunikácií v priebehu celého roka
s cielom využívat technické a ekonomické
nástroje pre kvalifikované rozhodnutie
o pravidelnej údržbe a správe cestného
majetku. Mali by sa vytvorit základné
podmienky pre fungujúcu bázu výskumu
a vývoja.

Dalšie údaje, závery a odporúcania zo 7.
medzinárodnej konferencie sú uvedené na
stránkach httt>://svf.utc.sk/q,
www.cestnaspol.sk. záznam z priebehu
rokovania konferencie na stránke
htq>://streaming.utc.sk.
Zo 7. medzinárodnej konferencie je vydaný
CD-disk so záznamom realizovaných

technológií (spracoval Ústav informacných
a komunikacných technológií), ktorý bude vynikajúcou
ucebnou pomôckou technických univerzít a stredných
odborných škôl.

komunikácií). nové poznatky z výskumu a vývoja; nové skúšobné
metódy v cestnom stavitelstve a hospodárstve. ekonomická efektívnost výstavby, opráv a údržby ciest;
HDM 4; rozhodovacie procesy; ASSET manažment; PPP. inžinierske vzdelávanie. prof. Ing. František Schlosser, CSc.
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Pracovná cesta ses
"Autostrá8neviadukty a.tunely'"

V dnoch 27.5. - 1.6.2005 sa uskutocnila pracovná cesta
s názvom: ,,Autostrádne viadukty a tunely, ktorú pre
svojich clenov zorganizovala ses. Garantom odbornej
casti programu bol Ing. Ján Šedivý, csc. Hlavnými bodmi
programu boli exkurzie na technicky unikátne inžinierske
diela: VIADUKT CRNI KAL (Slovinsko), VIADUKT
MILLAU (Francúzsko) a TUNEL STRENGEN
(Rakúsko).

V prvej casti cesty sa úcastníci presunuli po trase
Bratislavava - Graz - Maribor - Ljublana - Koper.
V blízkosti mesta Koper (Slovinsko) sa uskutocnila prvá
zaujímavá technická exkurzia na novostavbe viaduktu
CRNI KAL.

V prezentacnom centre stavby pani Ksenija Marc
(stavebný dozor stavby) úcastníkom podala fundovaný
odborný výklad o technických parametroch a rozsahu
stavby a o postupe výstavby. Výklad bol
doplnený výborne pripravenou grafickou prezentáciou.
Následne sa uskutocnila prehliadka tohto pekného a
zaujímavého diela z vyhliadkového stanoviska, kde boli
poskytnuté doplnujúce informácie a na záver sa úcastníci
previezli po celom, už dokoncenom úseku dialnice.

Dalej pracovná cesta pokracovala po trase: Ankaran -
Terst - Verona - Piacenza - Savona - Monaco -
Marseille - Montpelier až k najocakávanejšiemu bodu
pracovnej cesty -mestecku Millau, v blizkosti ktorého bol

nedávno uvedený do používania dialnicný viadukt. Trasa
viedla množstvom zaujímavých viaduktov a tunelov
a úcastníci sa tak mohli bližšie oboznámit s úrovnou ciest
a dialnic vo viacerých krajinách,
avšak najväcšie ocakávania
úcastníkov pracovnej cesty boli
spojené s návštevou impozant-
ného viaduktu Millau.

V jeho blízkosti, v ,,rázovitom"
prezentacnom centre, za úcasti
zástupcov ministerstva dopravy -
p. GeorgesGillet,p. Jocelye
Gillet a dodávatela stavby p. I
Dunes (firma Effage) bola pre Li,~~;,.;":.
úcastníkov exkurzie pripravená
podrobná prezentácia, doplnená
videozáznamom z výstavby
viaduktu. Úcastníci mohli toto
skutocne unikátne inžinierske
dielo následne obdivovat
z vyhliadkového bodu. Niektorí
úcastníci mali možnost dokonca
aj vstúpit do priestorov nosnej
konštrukcie mosta.

Dalej cesta pokracovala po
trase: Lyon - Ženeva - Zurich -
Vaduz - Arlberský tunel - St.
Anton - Strengen. Na stavbe
dialnicného tunela Strengen

(posledná velká stavba na dialnicnom tahu Vaduz -
Innsbruck a posledný hlavný bod pracovnej cesty) sa
uskutocnila prezentácia jeho výstavby v priestoroch
zariadenia staveniska. Nasledovala prehliadka stavby
v oblasti východného portálu. Stavebná cast obojsmerného
tunela bola pred dokoncením a pripravovala sa montáž
technológie. Práce na výstavbe tunela prezentovali
pracovníci investora a dodávatela.

Celkove možno konštatovat, že išlo o velmi nárocnú
pracovnú cestu, pretože úcastníci za 5 dni precestovali
takmer 4 000 km a absolvovali bohatý odborný program.
O úcast na pracovnej ceste bol aj napriek tomu velký
záujem, preto s krátkym casovým odstupom bola pripravená
opakovaná cesta pre dalších záujemcov.

Veríme, že získané poznatky využijú úcastníci, najmä
z radov projektantov, dodávatelských a investorských
organizácií pri svojej práci a výsledky sa prejavia v budúcej
úrovni cestného stavitelstva a na výstavbe zaujímavých
inžinierskych diel na Slovensku. Vzhladom na úspech akcie
plánuje ses pokracovat v organizovaní podobne
zameraných ciest a tak dalej podporovat rozširovanie
a prehlbovanie odborných poznatkov svojich clenov.

Z priebehu pracovnej cesty bola spracovaná dokumentácia
(prezentácie, video, fotografie). Táto dokumentácia je na
vyžiadanie k dispozícii na predsednictve ses a na
internetovej stránke ses: www.cestnaspol.sk a cast
dokumentácie bola zaslaná priamo úcastníkom.

Ing. Samuel Jelínek
host. doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.
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Seminár: Bezpecnost dopravy
na cestných komunikáciách

V dnoch 28. 9. - 30. 9. 2005 sa konal 3. seminár
s medzinárodnou úcastou ,,Bezpecnost dopravy na cestných
komunikáciách" vo Vyhniach. Zúcastnilo sa ho 130
odborníkov pôsobiacich v oblasti bezpecnosti dopravy
z Rakúska, Ceska, Nemecka a Slovenska.

Cielom seminára bolo prezentovat údaje o súcasnom stave
dopravnej nehodovosti na cestných komunikáciách a
oboznámit úcastníkov s novými trendami a poznatkami
z oblasti vedy a výskumu v tejto oblasti.

Na seminári boli prednesené príspevky k týmto témam:. vznik a program poradného výboru Rady vlády pre
bezpecnost cestnej premávky,

. súcasný stav dopravnej nehodovosti na cestných
komunikáciách,. navrhovanie stavebných a dopravno-organizacných
opatrení na cestných komunikáciách za úcelom zvýšenia
bezpecnosti cestnej premávky,. význam diagnostiky a merania technických parametrov
ciest a využitie výsledkov, ako podkladu pri riešení
dopravnej nehodovosti,. kvalita povrchu vozoviek a technológie
pre zlepšenie ich povrchových vlastností
a dalšie.

Z odborných príspevkov a diskusie pocas
seminára vyplynuli tieto závery a odporúcania:
. realizovat opatrenia Rady vlády pre

bezpecnost cestnej premávky pri
znižovaní nehodovosti tak, aby sa znížil
podiel nehôd so smrtelnými následkami
o 50 % v roku 20 lO oproti stavu zroka
2002,

. vykonávat audn dopravno-bezpecnos~
ných zariadení a dopravného znacenia
a navrhovat potrebné opatrenia,. pripravovat podklady pre legislatívnu
úpravu najmä dopravného znacenia,

. využívat diagnostickú techniku pre
hodnotenie stavu vozoviek na cestnej sieti
a výsledky využívat v rozhodovacích
procesoch,. zvýšit podiel technológií na súvislú údržbu
vykonávaných za studena vzhladom na materiálové
a financné náklady a aj vzhladom na kladné zahranicné
skúsenosti,

. venovat zvýšenú pozornost oprave výt1kov (najmä
tryskovou metódou),. venovat pozornost používaniu výrobkov zvyšujúcich
bezpecnost dopravy v súlade s európskou legislatívou,. využívat nové meracie systémy pre evidenciu vozidiel
v dopravnom prúde (intenzita, hmotnosti, iné dopravno-
inžinierske veliciny) najmä na báze videodetekcných
zariadení,. vytvárat v tuneloch prvky aktívnej bezpecnosti najmä
vodorovného

.

dopravného znacenia (napr. dopravné gombíky rôznej
farebnosti) a doriešit technickú stránku ich použitia,
najmä druhy farieb,
zvýšit pozornost pri riešení aktívnej ochrany tunelov
najmä pred požiarom,
presadzovat tam, kde je to vhodné, aplikáciu prvkov
ukludnujúcich dopravu,
pri hodnotení dopravnej nehodovosti využívat aj
štatistiky poistovní,
zapojit do riešenia problémov nehodovosti aj hasicský
zbor a záchrannú službu,
venovat pozornost bezpecnosti pri práci na cestách za
premávky (OOPP, školenia, premenlivé dopravné
znacenie),
presadzovat zriadenie organizácie "Centrum dopravného
výskumu" (CDV) ako štátnu príspevkovú organizáciu
(dopravnú vedecko-výskumnú organizáciu) v pôsobnosti
MDPT SR alebo využívat existujúce ústavy VÚD,
VÚlS, CVVL, VYCEN (Výskumné a vzdelávacie
centrum) pre riešenie aktuálnych problémov súvisiacich
s bezpecnostou premávky na pozemných
komunikáciách,
informovat ústredný orgán štátnej správy o prijatých
záveroch 3. konferencie.

.

.

.

.

.

.

Vzhladom na závažnost problematiky, na základe návrhu
úcastníkov, je potrebné zachovat rocný cyklus konania
seminára s možnostou prerokovania aj v odborných
sekciách. Štvrtý seminár by sa mal konat v septembri 2006.
Závery budú zaslané Výboru Rady vlády pre bezpecnost
cestnej premávky a budú zverejnené na web stránke
Slovenskej cestnej spolocnosti /www.cestnaspol.sk/a na
stránke /www.ssc.sk/

K semináru bol vydaný Zborník prednášok vo forme CD,
v ktorom sú uverejnené príspevky zo Slovenska, Ceskej
republiky, Nemecka, Rakúska a Fínska.

Ing. Vojtech Fajta
Prof. Ing. František Schlosser, CSc.

Ing. Samuel Jelínek
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10.-12.10.2005 - Tunneling,for a Sustainable Europe
I(Chambéry, fRA1)lCÚZSKO)
J;1.-l2~'1.0.2005 X. t;pcnikDni slovenských.cestárov
(hotelSatel,;Poprad) ,

18.-19.10.2005- Silnicni konference 2005 (Karlove Vary,
CESKÁ REPUBLIKA)
24.-2().10.2005 - Treatment and Recycling of,Material, for

"Transport (paríž, FRANCÚZSKO)
07.-08.11.2005, 33. konference zametená na
geotechnické problémy iDŽenýrských staveb (hotel
Vpronež,..?rno, CESKÁ REPUBLA<A)

"09."U.11.2q65 -,Hydroizolácie mostov ,,!ltunelov (hotel
Permon, Podbanské)
15.-16.11.2Q05 - Transport 2005 (Ostrava, CESKÁ
REPUBUKA)

-- - --
21.-22.11.2005- X. seminárIvana Poliacka- Stavba
pozemnýc~.~omunikácií(Bratislava)", ,-It. fi
29...30.11.2005jr;.'-'- Asfaltové woz5v.ký20Q5 (€esk'e
Budejovice, CESKÁ REPUBLIKA)
27.-30.03.2006 .,..xntlí' International Winter Road Congress
(Tufm-.Sestriere, TALJA,NSKO) ,
20.-21.04.~006 .,..The maintenlmpe 0l~rural {pads; (~abat.
MAROKO)
03."'04.05.2006 ..,. Q - 2006 Asfaltové vozovky (Žilinská
univerzita, Žilina)
16.-.18.05.2006-Roadware 2006(y;ýstav~te Bra~a.tCESRÁ

,REPUBLIKA) 'l

19.-22.09.2006 -10 th International Symposium on Concrete
Roads (Brussels, BELGICKO)

~0.-22.09:20Q6,' XII" th National Congress on Roads , and
Bridges(Bueh~~st;RU~SKO) li' "
17.-21.09.2007 - XXIII rd World Road Congress (paríž,
FRANCÚZSKO)
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Pobocka S1ovensk~j cestnejspQlocnostt pri
f ,." Sl9,yenske) správe ciestk.. 'i - ..,. ,~.1JJ.».,.~\.- ',.L" _-.0. - -. .

V rámci ZSVTS bola ustanovená Slovenská cestná
spolocnost a pobocky SCS pri viacerých cestárskych
organizáciách. Tak to bolo aj na bývalom Riaditelstve
dial'nic a Ústave cestného hospodárstva a dopravy. V roku
1995 došlo v rámci transformacných procesov k zlúceniu
týchto dvoch organizácií a tým aj k zlúceniu pobociek
SCS. Vytvorená bola pobocka Slovenskej cestnej
spolocnosti pri Slovenskej správe ciest.

Od roku 1995 pracovala pobocka aktívne v rôznych
oblastiach cestného hospodárstva a pomáhala vytvárat
podmienky pre rozširovanie a prehlbovanie odborných,
teoretických a praktických poznatkov z oblasti cestného
stavitelstva. Snahou pobocky bolo organizovat odborno-
spolocenský život svojich clenov, organizovat odborné
podujatia a podielat sa na normotvornej cinnosti.

Pocas uplynulých 10 rokov sa uskutocnilo viacero
významných akcií, na ktorých sa podstatnou mierou
podielali clenovia pobocky. Úspešne sa realizovalo
viacero konferencií s medzinárodnou úcastou, ako bola
konferencia ,,Dialnica" v rokoch 1996-99, "Medzinárodná
cestná konferencia" v roku 2000, semináre so zahranicnou
úcastou "Dial'nica - cestná inftaštruktúra v SR" v roku
2001 a 2002, "Cestná konferencia 2003", semináre na
tému ,,Bezpecnost dopravy na cestných komunikáciách",
"Hydroizolácie mostov a tunelov", "Význam tunelov
v doprave", každorocné pracovné semináre ,,Prehliadky
cestných a dialnicných mostov" a dalšie.

Pobocka v uplynulom období zorganizovala viacero
domácich a velmi úspešných zahranicných pracovných ciest
spojených s prehliadkami dopravných stavieb najmä
mostov, tunelov, dialnic a správcovských organizácií v
Európe.

Clenovia našej pobocky tiež zastupovali Slovensko na
medzinárodnom fóre v rámci Svetového cestného združenia
WRA (AIPCR) a svojou cinnostou tak prispievali k
prezentácii a reprezentácii Slovenska.

Na všetkej tejto cinnosti pobocky sa významnou mierou
podielali viacerí clenovia pobocky ako napríklad: Ing.
Choma - dlhorocný predseda pobocky, Ing. Hanták - clen
výboru a organizátor viacerých úspešných zahranicných
pracovných ciest, Ing. Celnár - organizátor spolupráce
s ceskými dialniciarmi, Ing. Fajtová - hospodárka a neskôr
clenka revíznej komisie, Dpt. Geisler - clen revíznej komisie,
Doc. Ratkovský - expert na problematiku tunelov, Ing.
Bulánek - odborník na mostársku problematiku, Ing. Šedivý
a Ing. Vodzinská - zástupcovia v medzinárodných
cestárskych organizáciách, Ing. Jelínek - tajomník a súcasný
predseda pobocky, Ing. Holásková - tajomnícka. Ing. Janotka
- podpredseda a mnohí další clenovia pobocky SCS.

Pobocka má 215 clenov. Súcasnost pobocky je poznacená
transformáciou SSC. Vyclenenie NDS a.s. z SSC nám
skomplikovalo prácu. O dalšom vývoji sa bude zrejme
rozhodovat na najbližšej výrocnej konferencií na prelome
rokov 2005 a 2006. Dúfame však, že clenovia pobocky
zostanú verní SCS a budú pokracovat v spolocnej práci na
osoh cestného hospodárstva Slovenska.

Ing. Samuel Jelínek
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