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            list č. 080/2022 

 

 

Vážení členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, vážené kolegyne a kolegovia, 

 
dovoľte mi informovať vás, že už budúci rok 2.-6. októbra 2023 sa uskutoční v Prahe XXVII. Svetový cestný 

kongres PIARC. Na jeho príprave a organizačnom zabezpečení sa podieľa Česká silniční společnost 

a Slovenská cestná spoločnosť s podporou ministerstiev oboch krajín zodpovedných za dopravu čím 
chceme deklarovať mimoriadnu spoluprácu našich dvoch krajín. Len veľmi zriedkavo sa organizuje 

podujatie svetového významu pre oblasť výstavby ciest a problematiku cestnej dopravy tak blízko 

Slovenska, na ktorom máme možnosť sa odborne podieľať.  
 

Svetový cestný kongres ponúka  platformu pre  výmenu informácií a získanie osobných kontaktov 

s odborníkmi z viac ako 100 krajín sveta, z rôznych oblastí cestného staviteľstva, bezpečnosti cestnej 

premávky a výkonu správy ciest. Novinky z výskumu, možnosti využívania autonómnych vozidiel,  
zabezpečenie ochrany dopravnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom, ponúknu odpovede 

odborníkov na mnohé otázky a očakáva sa, že kongres môže priniesť aj inovatívne riešenia viacerých 

problémov, s ktorými v súčasnosti zápasíme. Svetový cestný kongres sa teda významne dotýka aj cestného 
stavebníctva. 

 

Verím, že čo najviac odborníkov zo Slovenska využije príležitosť zúčastniť sa na tomto kongrese, či už 

aktívne v úlohe spracovateľov príspevkov na vybrané témy, vystavovateľov na sprievodnej výstave, alebo 
účastníkov odborných prezentácií a diskusií.  

 

Významným doplnkom odborných prednášok a diskusií  bude sprievodná výstava, v ktorej by mala 
dominovať „Česko-slovenská dedina“. V tomto priestore bude možnosť predstaviť nielen výsledky práce 

našich firiem, akademickej obce, či start-up-ov, ale aj inovatívne postupy, nové materiály a technológie, 

ktoré môžu inšpirovať našich partnerov v zahraničí.  
 

Odporúčam vám zvážiť možnosť zúčastniť sa tohto kongresu. 

 

Viac informácií o kongrese je v prílohe tohto mailu a na webovej stránke  www.cestnaspol.sk v stĺpci 
PIARC, kongresy, alebo na stránke www.wrc2023prague.org a na sekretariáte ZSPS. 

 

 
S pozdravom,  

 

 

 

 

 

 

http://www.cestnaspol.sk/
http://www.wrc2023prague.org/

