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SLOVENSKÁ CESTNÁ SPOLOČNOSŤ 

 

 

 

 

Vážení členovia a členky Slovenskej cestnej spoločnosti, 

skončil sa rok 2011 
a napriek tomu, že ho bu-
deme podrobne bilancovať 
na Valnom zhromaždení 
SCS, ktoré sa bude konať 
12.4.2012 v Bratislave, pa- 
trí sa ho aspoň krátko 
zhodnotiť.   
     V apríli 2011 bolo zvole-
né nové predsedníctvo na 
funkčné obdobie ďalších 

štyroch rokov. V priebehu roka sa podľa plánu usku-
točnili všetky odborné podujatia, aj keď treba priznať, 
že prebiehajúca kríza sa určitým spôsobom prejavila 
najmä na účasti na týchto podujatiach.  
      Pozornosť sa priebežne venovala otázke zmeny 
ekonomického modelu, aby boli vytvorené podmienky 
pre aktívnejšie napĺňanie poslania SCS. Ide však 
o zložitý a dlhodobý proces, ktorý bude pokračovať aj 
v ďalších rokoch. 
     Systematickejšie sa začína pozornosť venovať ožive-
niu činnosti odborných sekcií, ktoré by sa mali venovať 
riešeniu odborných problémov. Ich činnosť  
 

úzko súvisí s aktivitami technických výborov Svetovej 
cestnej asociácie - AIPCR, pretože je snaha o to, aby sa 
najnovšie odborné a vedecké poznatky zo Slovenska 
prezentovali v zahraničí. V súčasnosti prebieha proces 
výberu zástupcov do technických výborov a nominácie 
za SR majú byť odoslané v polovici januára na sekreta-
riát AIPCR. 
     Veľmi dôležitou aktivitou v druhej polovici roka 2011 
bolo rozbehnutie spolupráce s partnerskými odborný-
mi spoločnosťami na Slovensku. V tejto oblasti už boli 
podniknuté niektoré kroky a SCS sa snaží aktívne vstú-
piť do tohto procesu a ponúka aj vykonávanie koordi-
načnej činnosti.  
     Celkove možno konštatovať, že rok 2011 možno 
hodnotiť ako úspešný. Naviac, aj ZSVTS, ktorého je SCS 
členom, hodnotí SCS ako jednu zo svojich najlepších 
a najaktívnejších členských organizácií. Pevne verím, že 
aj v roku 2012 sa aj s Vašou pomocou podarí pokračo-
vať v tomto trende a prípadne činnosť ešte ďalej zlep-
šiť. 
     Na záver mi dovoľte, aby som Vám zaželal všetko 
najlepšie v roku 2012, hlavne pevné zdravie, veľa pra-
covných, ale aj osobných úspechov a splnenie všetkých 
Vašich snov a prianí. 

 
Ing. Ján Šedivý, CSc. 

Predseda SCS

Plán odborných podujatí SCS na rok 2012 
20. - 21. marec 2012 Konferencia: Cestná konferencia 2012 

Bratislava 

10. - 11. máj 2012 Medzinárodná konferencia: Poznatky z XXIV. ročníka Svetového cestného kongresu v Mexiku 
Kroměříž 

6. - 7. jún 2012  Medzinárodný seminár: XIII. Dopravno-inžinierske dni 
Hustopeče 

6. - 7. jún 2012 Seminár: III. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií 
Tatranská Lomnica 

17. - 19. september 2012 Konferencia: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách 
Vyhne 

3. - 4. október 2012 Medzinárodná konferencia: Dopravná infraštruktúra v mestách 
Žilina 

11. - 12. október 2012 Seminár: XVII. ročník Dni slovenských cestárov 
Humenné 

22. - 23. november 2012 Seminár: XVII. Seminár Ivana Poliačka – Poznatky zo stavby diaľnic a rýchlostných ciest 
Bratislava 
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Plán odborných podujatí Českej silničnej společnosti na rok 2012 

29. január 2012 Geotechnický seminár Prechody mostov pozemných komunikácií 
Praha 

17. - 18. marec 2012 Aktuálne problematika údržby pozemných komunikácií a dopravné značenie 
Ždár nad Sázavou 

10. - 11. máj 2012 Prínosy Svetového cestného kongresu AIPCR 
Kroměříž 

6. - 7. jún 2012 Dopravně inženýrské dny 
Hustopeče 

21. jún 2012 Pozemní komunikace 2012 
Praha 

23. - 24. september 2012 2. silniční konference 
Plzeň 

 

 
 
KONFERENCIA MOBILITA 2011 

     V dňoch 26.-27.mája 2011 sa uskutočnila 11. medzi-
národná vedecká konferencia MOBILITA ´11, ktorá bola 
zahrnutá aj do plánu odborných podujatí Slovenskej 
cestnej spoločnosti na rok 2011. Konferencie sa 
zúčastnilo viac ako 120 odborníkov zo strednej Európy.  
Jej náplň bola zameraná na:   

- integrovanú mobilitu v metropolitných úze-
miach a cezhraničných regiónoch, 

- bezpečnú mobilitu pre všetkých, nielen na ces-
tách, 

- a na materiály a technológie pre udržateľnú 
cestnú sieť. 

     Konferencia MOBILITA je medzinárodnou vedeckou 
platformou pre diskusiu skúsených odborníkov a 
mladých vedeckých pracovníkov v oblasti dopravy, 
zameraných na vytváranie priaznivých podmienok pre 
zvyšovanie kvality života, prostredníctvom zlepšovania 
mobility osôb a nákladov. V tomto roku bola zároveň aj 
jednou zo sprievodných medzinárodných aktivít, ktoré 
viedli k XXIV. Svetovému cestnému kongresu WRA 
(Svetovej cestnej spoločnosti- World Road Association), 

ktorý sa uskutočnil 26.-30. septembra tohto roku v 
hlavnom meste Mexika.  
     Konferenciu organizačne usporiadala Katedra 
dopravných stavieb, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, 
ako jednu z mnohých odborných a vedeckých aktivít 
naplánovaných na rok 2011. Podrobnejšie informácie o 
tomto, ako aj o ďalších podujatiach, možno nájsť na 
stránke  www.svf.stuba.sk ako aj v printovej a CD verzii  
zborníka konferencie. Ďalšia konferencia  MOBILITA je 
naplánovaná na máj v roku 2015, ako predkongresová 
aktivita budúceho XXV. Svetového kongresu WRA, 
ktorý sa uskutoční v hlavnom meste Južnej Kórey v 
Soule v  období 2.-6. novembra 2015. 
     Som presvedčený o tom, že aj k týmto dlhodobo 
plánovaným aktivitám prispejú členovia Slevenskej 
cestnej spoločnosti svojou odbornou a organizátorskou 
činnosťou.   

 
Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 

Člen Predsedníctva SCS 
a predseda NK SR WRA 

 

XII. DOPRAVNO-INŽINIERSKE DNI - HUSTOPEČE 

     V dňoch 1. - 2. júna 2011 sa uskutočnil medzinárod-
ný seminár s názvom XII. Dopravno-inžinierske dni. 
Dvanásty ročník sa nekonal na zámku v Mikulove, ale 
v malebnom juhomoravskom mestečku Hustopeče. 
Seminár zorganizovala Česká silniční společnost a Po-
bočka ČSS pri spoločnosti Brnenské komunikace a.s. Na 
príprave seminára sa podieľala Slovenská cestná spo-
ločnosť nakoľko na Slovensku absentuje odborné podu-
jatie zamerané na dopravné inžinierstvo. Záštitu nad 
podujatím prevzali predseda CSS prof. Lehovec, pred-

seda SCS Ing. Šedivý a generálny riaditeľ spoločnosti 
Brnenské komunikace a.s. Ing. Žurka.  
     Program Dopravno-inžinierských dní bol rozdelený 
do šiestich odborných blokov: 
1.blok: Dopravné stavby a systémy veľkého významu 
(garant: prof. Ing. František Lehovec, CSc.) 
2. blok: Správa pozemných komunikácií (garant: Ing. 
Roman Nekula) 
3. blok: Veľké dopravné stavby v nadväznosti na mest-
ské komunikácie (garant: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.) 

KONFERENCIE, SEMINÁRE, ODBORNÉ PODUJATIA 

http://www.svf.stuba.sk/
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4. blok: Príspevky Slovenskej cestnej spoločnosti (ga-
rant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.) 
5. blok: Príspevky ČSS SAMDI (garant: Ing. Luděk Bar-
toš) 
6. blok: Nové technológie pri výstavbe vozoviek (ga-
rant: prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) 
     V rámci bloku Slovenskej cestnej spoločnosti odzneli 
príspevky zamerané na: 

- využitie ITS na cestnej sieti v SR (Ing. T. Schlos-
ser, Magistrát hlavného mesta Bratislavy) 

- bezpečnostnú inšpekciu diaľnice D1 Vrtižer – 
Bytča (Ing. J. Heinrich, Ing. M. Poláček, Ing. T. 
Blanárová, HBH projekt s.r.o.)  

- podrobné údaje o komunikačnej sieti 
v Bratislave (Ing. J. Meštianiková, Magistrát 
hlavného mesta Bratislavy) 

- bezpečnosť cestnej premávky v SR a prípravu 
novej národnej stratégie na dekádu 2011 – 
2020 (Ing. P. Matuška, BECEP a tajomník Rady 
vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky) 

- Cestnú databanku a potenciál jej využitia v SR 
(Ing. A. Szebényiová Ing. J. Polčic, Slovenská 
správa ciest) 

- Modelovanie dopravy v cezhraničnom metro-
politnom území Viedeň – Bratislava  
(prof. B. Bezák, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave). 

     Prednesené príspevky boli hodnotným prínosom pre 
uplatňovanie nových poznatkov v cestnom hospodár-
stve a najmä v oblasti dopravného inžinierstva. 
K vysokej úrovni seminára prispela aj diskusia, ktorá 
umožnila výmenu informácií, skúseností a názorov 
medzi účastníkmi nielen počas oficiálneho programu, 
ale aj v rámci neformálnych stretnutí.  
     Organizátorom patrí veľká vďaka za profesionálnu 
organizáciu  podujatia, vysokú úroveň odborných prí-
spevkov a prijemnú atmosféru počas celého seminára. 
Veríme, že tradícia dopravno-inžinierskych dní bude 
naďalej pokračovať a úspešne nadviaže na predchádza-
júce ročníky aj s vyššou účasťou odborníkov zo Sloven-
ska.  

Ing. Dušan Štofa 
tajomník SCS 

 
 
BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH  

     V dňoch 21. – 23. septembra 2011 sa konala už po 
deviaty krát konferencia s medzinárodnou účasťou - 
„Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“ 
v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa uskutočnila 
pod záštitou ministra dopravy SR. Podujatia sa zúčast-
nilo do 120 účastníkov, pôsobiacich v oblasti bezpeč-
nosti cestnej dopravy. Počas konferencie bolo predne-
sených 20 odborných príspevkov v piatich tematických 
blokoch.  Po odbornej stránke konferenciu zabezpečo-
vala Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri Sloven-
skej správe ciest spoločne so Slovenskou správou 
ciest. Organizačne konferenciu zabezpečovala spoloč-
nosť Kongres STUDIO, spol. s r.o.  
     Konferencia poskytuje priestor pre odbornú verej-
nosť z oblasti cestnej infraštruktúry na odovzdávanie si 
vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou do-
pravy. Cieľom je informovať o jednotlivých aktivitách 
štátnej a verejnej správy, prezentovať nové poznatky 
v cestnom hospodárstve a poskytnúť nové podnety na 
zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách. 
Konferencia bola určená zamestnancom štátnej správy, 
pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riadi-
teľstvám policajného zboru − odborom dopravnej polí-

cie, projektantom zhotoviteľom, ako aj odborníkom 
z vedeckých a výskumných inštitúcií. 

 

Program konferencie: 
- vývoj dopravnej nehodovosti v Slovenskej re-

publike, 
- analýza vplyvu dopravnoinžinierskych riešení 

na bezpečnosť, 
- bezpečnostný audit a predpisy v oblasti cestnej 

infraštruktúre, 
- technické riešenia pre bezpečnosť ciest, 
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- aplikácia stavebných a technických prostried-
kov na zníženie nehodovosti. 

Závery a odporúčania:  
1. Odstraňovať nesprávne riešenia na záchytných bez-

pečnostných zariadeniach.  

2. Nahrádzať zvislé čelá priepustov v odvodňovacích 
priekopách šikmými čelami pod uhlom 45 stupňov. 

Sledovať zavádzanie súvisiacich technických predpi-
sov v zahraničí.  

3. Zabezpečiť prenos skúseností zahraničných audíto-
rov ich účasťou na vzdelávaní domácich audítorov .  

4. Postupne nahrádzať nosiče dopravného značenia 
takými, ktoré nepredstavujú pri náraze pevnú pre-
kážku a sú v súlade s STN EN 12899-1.  

5. Zapracovávať bezpečnostné prvky pre zrakovo pos-
tihnutých do projektovej dokumentácie, otázky 
konzultovať s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska.  

     Závery a odporúčania z konferencie sú uverejnené 
na WEB stránke Slovenskej cestnej spoločnosti 
www.cestnaspol.sk a na stránke www.ssc.sk .  

 
Ing. Ivan Dohnal, CSc. 

odborný garant konferencie                                                         
 

Ing. Samuel Jelínek 
predseda pobočky SCS pri SSC 

 

DNI SLOVENSKÝCH CESTÁROV 

     Jedným z najvýznamnejších podujatí, ktoré každo-
ročne organizuje Slovenská cestná spoločnosť sú Dni 
slovenských cestárov. V poradí už 16. ročník tohto 
podujatia sa konal v dňoch 13.-14. októbra 2011 
v Bojniciach pod záštitou prvého podpredsedu vlády 
a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Jána Figeľa a predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavla Sedláčka. Na jeho organizovaní sa výz-
namnou mierou podieľala Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Organizačným garantom bol 
Kongres STUDIO, spol. s r.o. 

     Podujatia sa okrem asi 150 domácich odborníkov – 
predstaviteľov štátnej správy, správcov ciest, investo-

rov, dodávateľov, zástupcov vysokých škôl, projektan-
tov a výskumníkov,  zúčastnili aj hostia z Českej repub-
liky a Maďarska.  
     Odborná časť bola predovšetkým zameraná na in-
formovanie o aktuálnom a nedávno schválenom do-
kumente Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 
2011-2014. Zástupcov samosprávnych krajov zaujala 
najmä problematika vplyvu zavedenia mýta na cesty 
nižšej triedy a problematika zabezpečovania správy 
a údržby ciest v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Aktuálne bola do programu zaradená aj informácia 
o Svetovom cestnom kongrese, ktorý sa konal koncom 
septembra v Mexiku. 
     V rámci športovej časti sa konal futbalový turnaj za 
účasti už tradičných 8 mužstiev. Tento rok bol ale pou-
žitý nový hrací systém, ktorí schválil riadiaci výbor tur-
naja zložený zo zástupcov všetkých mužstiev. Hralo sa 
prvý krát vyraďovacím systémom, čim sa aj urýchlil 
priebeh turnaja a vytvorila sa uvoľnenejšia atmosféra.  
 
Výsledky futbalového turnaja:  

1. Región Stred  
2. Slovenská správa ciest  
3. Výskum-projekcia-školy 

 

http://www.cestnaspol.sk/
http://www.ssc.sk/
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     Z hľadiska popularizácie cestárskej profesie má 
v programe už svoje pevné miesto tzv. Cestárske ródeo 
– súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údrž-
by. V tomto, v poradí už 7. ročníku, spolu súťažilo 20 
súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska a tradične sa 
ho zúčastnil aj víťaz Cestářského rodea z Brna. Vlastnej 
súťaži predchádzal voľný tréning na vytýčenej trati. 
Súťažným vozidlom bol Mercedes-Benz 
s namontovanou snehovou radlicou a nadstavbou sy-
pača. V rámci súťaže každý súťažiaci absolvoval jednu 
jazdu zručnosti (slalom, jazda v zúženom priestore, 
cúvanie, zastavenie na presnosť a pod.). 

Výsledky 7. ročníka Cestárskeho ródea:  
1. Vladimír Šimko – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 
2. Vladimír Zimný – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 

3. Martin Jankoviech – Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s., pracovisko Púchov. 

 

     Na základe ohlasov účastníkov možno hodnotiť 16. 
ročník Dní slovenských cestárov ako veľmi úspešný. 
Účastníci oceňujú najmä možnosť vzájomného stretnu-
tia sa s kolegami z celého Slovenska, ktorí spravujú 
nielen cestné komunikácie vo vlastníctve štátu, ale aj 
regionálne cesty samosprávnych krajov. Ide tak jedi-
nečné podujatie svojho druhu organizované na Sloven-
sku. Nasledujúci 17. ročník sa bude konať v dňoch 11.-
12. októbra 2012 v Prešove. Tešíme sa na stretnutie 
s Vami.  

Ing. Ján Šedivý, CSc. 
Odborný garant podujatia 
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STRETNUTIE S MAĎARSKOU DELEGÁCIOU V BALATONFÖLDVÁRI 

     V rámci spolupráce so zahraničnými partnermi – 
najmä zo susedných krajín - sa dňa 7.-8.júna 2011 v 
Balatonföldvári uskutočnilo rokovanie zástupcov pred-
sedníctva Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) 
a Maďarskej cestnej spoločnosti (MAÚT). 
Rokovania sa za SCS zúčastnili predseda SCS Ján Šedivý, 
Bystrík Bezák, Dušan Štofa, Samuel Jelínek a za MAÚT 
Tombor Sándor - predseda MAÚT, Rétháti András- 
konateľ MAÚT, Arpi Sándor, Kolozsi Gyula, Szirányi 
Balázs, Karsai Katalin, Szabó Márta, Jencs Arpád, Arpád 
G. Sipos. 

     Zástupcami SCS a MAÚT boli prerokované nasledov-
né témy: 

- vzájomné informovanie sa o postavení 
a štruktúre SCS a MAÚT a o ich činnosti, 

- možnosti spolupráce SCS a MAÚT v oblasti eu-
rópskej, štátnej a odborovej technickej legisla-
tívy, normotvorby, vzdelávania, organizovania 
odborných podujatí – spolupráca odborných 
sekcií,  

- problematika hraničných priechodov, najmä 
mostov na spoločnej štátnej hranici, ich vý-
stavba a prevádzka,  

- bezpečnosť cestnej premávky a cestná infra-
štruktúra, európska legislatíva a cezhraničná 
spolupráca, 

- kvalita stavebných prác, súvislosti od prípravy, 
výstavby po prevádzku, otázky legislatívy 
a uplatňovanie a dodržiavanie technických 
predpisov a zmlúv, 

- mýtny systém, jeho uplatňovanie, optimalizá-
cia a efektívnosť. 

     Po vzájomnom predstavení predseda MAÚT, pán 
Tombor Sándor predstavil slovenskej strane činnosť 
spoločnosti. MAÚT bola založená v roku 1994. Hlavným 
cieľom bolo vypracovávanie technických noriem. Spo-
ločnosť tvoria fyzické a právnické osoby. Finančné kry-
tie činnosti spoločnosti je z príjmov hlavne štátnych 
objednávok (GKM), ale aj objednávok firiem. Celkový 
príjem je asi 100 miliónov HUF. Menšiu časť príjmov 
tvoria členské príspevky. Bežné úlohy spoločnosti za-
bezpečuje zastupiteľská organizácia. 
     Činnosť spoločnosti je zameraná hlavne na vypraco-
vávanie noriem, technických predpisov, resp. na orga-
nizovanie odborných fór. Normy a technické predpisy 
schvaľuje vedúci oddelenia na Ministerstve hospodár-
stva a dopravy (GKM). MAÚT dáva odporúčania a návr-
hy vo výskumných témach. MAÚT berie na seba aj úlo-
hy v oblasti spoločenského života. Cestársky ples sa stal 
už tradíciou, kde sa odovzdávajú aj odborné ocenenia 
vytvorené spoločnosťou (Zlatý kilometrovník, cena Dr. 
Vásárhelyi Boldizsára).   
     MAÚT má vybudovanú medzinárodnú spoluprácu 
predovšetkým s cestnými spoločnosťami v Nemecku, 
Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku, Slovinsku 
a Slovensku. 

     S činnosťou Slovenskej cestnej spoločnosti obozná-
mil maďarskú stranu predseda SCS Ján Šedivý a spolu 
s ďalšími členmi slovenskej delegácie vystúpil 
k stanoveným témam rokovania.   
     Predstavitelia obidvoch spoločností prijali nasledov-
né návrhy na možnú spoluprácu: 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
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- obidve cestné spoločnosti sa budú vzájomne 
informovať o odborných podujatiach 
a vymenia si ročné plány odborných podujatí, 

- obidve cestné spoločnosti sa podľa možnosti 
budú vzájomne zúčastňovať na podujatiach 
druhej spoločnosti, najmä na konferenciách, 

- obe strany podporia užšiu spoluprácu odbor-
ných sekcií, 

- MAÚT a SCS najmenej raz do roka uskutočnia 
stretnutie predsedníctiev. Nasledujúce spoloč-
né rokovanie pripraví v júni 2012 SCS. 

 
Ing. Samuel  Jelínek 

Člen Predsedníctva SCS 

 
 

SPOLOČNÉ ROKOVANIE PREDSEDNÍCTIEV  SCS A ČSS 

     Stalo sa už tradíciou, že sa predsedníctva Slovenskej 

cestnej spoločnosti (SCS) a České silniční společnosti 

(ČSS) každoročne stretávajú, aby si vymenili skúsenosti 

a informácie o dianí v oblasti cestnej infraštruktúry 

v Slovenskej a Českej republike. V roku 2011 sa stret-

nutie uskutočnilo v dňoch 13. a 14. septembra v Českej 

republike. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v Prahe 

v sídle ČSS, kde sa zástupcovia predsedníctiev informo-

vali o aktuálnom dianí v oblasti ciest a diaľnic v oboch 

republikách. Úvodné stretnutie bolo doplnené infor-

máciou o rekonštrukcii Karlovho mostu v Prahe 

a prehliadkou 

blízkeho múzea 

Karlovho mostu 

s technickým 

výkladom prie-

behu celej re-

konštrukcie.  

     

 

     Stretnutie predsedníctiev pokračovalo v Mělníku. 

V rámci presunu sa účastníci podrobne oboznámili so 

stavbou diaľnice D8 na stavenisku v Lovosiciach 

a následne si prezreli zaujímavé objekty stavby: most 

cez Opárenské údolie, most Prackovice a tunel Pracko-

vice.  

     V neskorších poobedňajších hodinách pokračovalo 

zasadnutie predstavenstiev v meste Mělník. Témou 

boli hlavne otázky týkajúce sa aktuálneho financovania 

dopravnej infraštruktúry, pripravované projekty a ich 

plánované financovanie, ako aj úvahy o tvorbe štátne-

ho rozpočtu na r. 2012 vo vzťahu k cestnému hospo-

dárstvu.  Zhodne bolo konštatované, že finančné pro-

striedky alokované do cestnej infraštruktúry nie sú 

dostatočné, a to ako na jej rozvoj, tak aj na jej prevádz-

ku. 

     Rokovanie pokračovalo v stredu 14. septembra 

v dopoludňajších hodinách. Diskutovalo sa 

o plánovaných stavbách ciest a diaľnic, o problémoch 

spojených s realizáciou stavieb, ich prevádzkou 

a rokovanie sa znovu nevyhlo ani téme financovania.  

     Prezentovali sa predbežné plány odborných podujatí 

organizovaných SCS a ČSS na rok 2012 s cieľom odstrá-

niť ich kolidovanie a prípadnú duplicitu. Termín spoloč-

nej konferencie k prínosom 24. Svetového cestného 

kongresu v Mexiku, ktorý sa bude konať v meste Kro-

měříž, bol predbežne dohodnutý na koniec apríla, príp. 

začiatok mája 2012. 

     Stretnutie predstavenstiev cestných spoločností 

pokračovalo exkurziou po zrekonštruovanej ceste I/16 

do Velvar, Pražskom okruhu Ruzyně – Třebonice, diaľ-

nici D5 do Rudné a ďalej návštevou riadiaceho centra 
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dopravy na Pražskom okruhu a prehliadkou jeho juho-

západnej časti  Slivenec – D1. Exkurzia ako aj stretnutie 

bolo ukončené na diaľničnej križovatke Modletice. 

     Aj tohtoročné stretnutie znovu potvrdilo doterajšiu 

skúsenosť, že tak ako v Českej republike, tak aj na Slo-

vensku sa stretávame s podobnými problémami, na 

ktoré často platia rovnaké alebo podobné riešenia. 

     Výmena skúsenosti a informácií tak pomáha k ich 

efektívnemu riešeniu. A to je jeden z hlavných prínosov 

vzájomnej spolupráce predstavenstiev SCS a ČSS.  

 

Ing. Karol Grohman                                                                                                 

člen predsedníctva SCS 

 
 

 
 

OCENENIE DIPLOMOVÝCH PRÁC  

     Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje 
najlepšie diplomové práce zamerané na oblasť cestné-
ho staviteľstva a cestného hospodárstva. Cenu za vý-
borné spracovanie a obhajobu diplomovej práce v roku 
2011 získali absolventi troch stavebných fakúlt: 
 
Ing. Mariana Onderčinová  
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Teplotný režim vozoviek a jeho charakteristiky  
 
Ing. Juraj Vangel 
Žilinská univerzita v Žiline 
Riadenie cenotvorby stavebnej firmy 
 
Ing. Marián Dúbravský  
Technická univerzita v Košiciach 
Vplyv zníženia teploty zmesi na priľnavosť asfaltu ku 
kamenivu 
 

 

     Ocenenia boli absolventom odovzdané na slávnost-
ných promóciách spolu s finančnou odmenou. Ocene-
ným srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ich 
profesionálnej kariére. 

 
Ing. Zuzana Fabianová 

Slovenská cestná spoločnosť 

Ocenenia SCS 
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