
 
 

Závery Cestnej konferencie 2021 
 
Slovenská cestná spoločnosť (SCS) zorganizovala Cestnú konferenciu 2021, ktorá sa konala v 
dňoch 29. - 30.6.2021 v Bratislave a ktorej sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z celého 
Slovenska, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Delegáti 
konferencie predkladajú členskej základni SCS a širokej odbornej verejnosti tieto závery, ktorých 
prílohou je Vyhlásenie zhotoviteľov stavebných prác k aktuálnemu stavu prípravy a výstavby 
diaľnic a ciest. 
 
Konštatuje: 

- pre zabezpečenie kvalitného výkonu správy a prevádzky cestnej siete na Slovensku je 
mimoriadne dôležitá kvalitná legislatíva a najmä nový Cestný zákon, 

- operačné programy EÚ sú v súčasnosti hlavným zdrojom financovania výstavby cestnej 
siete na Slovensku, 

- pre zlepšenie financovania rozvoja cestnej infraštruktúry je nevyhnutné vytvorenie 
Cestného fondu, pričom je vhodné využiť dlhoročné pozitívne skúsenosti z ČR, 

- prioritizácia výstavby na Slovensku je správnym a vítaným krokom k záväznému 
harmonogramu výstavby, a to aj napriek niektorým diskutabilne zaradeným stavbám,  

- prostriedky štátneho rozpočtu SR (ŠR) vo výške 0,8% HDP sú absolútne nepostačujúce, 
v porovnaní s ČR sú cca na úrovni jednej tretiny, 

- neexistuje koncepčný materiál, ktorý by sa zaoberal možnými spôsobmi financovania 
projektov, nárast ŠR z 0,8% HDP na 1,2% HDP by znamenal možnosť realizácie 50% 
projektov prioritizácie, 

- v prípade postupu podľa harmonogramu nesplníme ako krajina v horizonte ôsmich rokov 
ani výstavbu D1 pred Ružomberkom (D1 Turany – Hubová), ani kompletne dostavať 
chýbajúce úseky D3 na Kysuciach, ani D4 v Bratislave (D4 Ba, Rača – Ba, Záhorská 
Bystrica) a dopravne nepomôžeme ani viacerým mestám s novými obchvatmi na cestách  
I. triedy 

- príprava stavieb ciest a diaľnic a s tým súvisiaca projekčná činnosť v SR je nedostatočná a 
stagnuje, čo môže byť príčinou silného poklesu stavebnej činnosti v najbližších rokoch, 

- neprimerané požiadavky na krátku lehotu vypracovania projektovej dokumentácie sú 
v rozpore s požiadavkou na jej kvalitné vypracovanie, 

- skúsenosti ukazujú, že verejné súťaže na zhotoviteľa majú viaceré nedostatky, počnúc nie 
vždy kvalitnou projektovou dokumentáciou, nejednoznačným opisom predmetu diela, 
nejasnými zmluvnými podmienkami FIDIC a v kritériách vyhodnocovania ponúk prevláda 
cenové kritérium a nie najlepší pomer ceny a kvality, 

- Útvar hodnoty za peniaze vyhodnocuje pripravované projekty z hľadiska ekonomickej 
efektívnosti, na druhej strane samotný ekonomický pohľad niekedy prináša negatívny vplyv 
na bezpečnosť a plynulosť dopravy, 

- MDV SR pripravuje systém dynamického váženia nákladných vozidiel s cieľom ochrany 
cestnej siete proti nadmernému zaťažovaniu cestných komunikácií,v príprave je revízia 
STN pre projektovanie ciest, diaľnic, miestnych ciest a križovatiek, pričom sa menia 
niektoré základné terminologické prvky a tiež základné parametre cestných komunikácií,  

- SCS a Slovensko sa podieľa na príprave a organizácii 27. Svetového cestného kongresu 
v Prahe v roku 2023 a MDV SR prisľúbilo podporu tohto podujatia, 

- účasť slovenských odborníkov v technických výboroch PIARC má svoje opodstatnenie 
a má významný prínos pri získavaní a výmene najnovších odborných poznatkov. 
 

Odporúča: 
- pripraviť a poskytnúť na odbornú diskusiu riešenie financovania, prípravy a výstavby 

komplexnej cestnej siete po ukončení financovania cez OPII, 
- zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie rozhodujúcich úsekov diaľnic, rýchlostných 

ciest a ďalších cestných komunikácií, vrátane zabezpečenia štúdií realizovateľnosti, 



- MDV SR uložiť svojim investorským organizáciám úlohu pravidelne predkladať za účelom 
kontroly záväzné termíny z jednotlivých stupňov prípravy (územné rozhodnutie, stavebné 
povolenie, termín vypísania súťaže...) u pripravovaných stavieb (v tvare mesiac, rok), 

- skvalitniť prípravu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie 
a výstavby jednotlivých úsekov v časti kritériá hodnotenia,  

- investorským organizáciám, aby do súťažných podkladov verejných súťaží na zhotoviteľa 
zapracovali hodnotiace kritériá a dôsledne ich vyhodnocovali, 

- investorským organizáciám v pôsobnosti MDV SR vypracovať vzorové súťažné podklady s 
kvalifikačnými požiadavkami (referencie, vybavenie technológiami, kľúčoví pracovníci, 
jazyk...) na elimináciu špekulatívnych ponúk uchádzačov, 

- investorským organizáciám v pôsobnosti MDV SR vypracovať a zverejniť termíny vypísania 
súťaží na spracovanie projektovej dokumentácie u pripravovaných stavieb 

- zabezpečiť adekvátne odborné personálne obsadenie vo všetkých oblastiach prípravy, 
výstavby, správy a údržby cestných komunikácií, 

- prijať opatrenia pre zistenie skutkového stavu cestnej siete a aktívne implementovať 
systémové nástroje na hospodárenie s cestným majetkom, s cieľom ekonomicky 
efektívneho využitia prostriedkov vynakladaných na údržbu a opravy cestného majetku, 

- zapracovať problematiku váženia nákladných vozidiel do legislatívy z hľadiska metrológie 
a z hľadiska sankcionovania zmenou klasifikácie priestupku a zavedením objektívnej 
zodpovednosti. 

 
Vyzýva: 

- hľadať všetky možnosti pre zabezpečenie kvalitnej legislatívy, najmä nového Cestného 
zákona a to aj bez jeho podmieňovania prijatím Stavebného zákona, 

- s plnou vážnosťou sa začať zaoberať úlohou, ako bude financovaná príprava a výstavba 
cestnej infraštruktúry od roku 2022,  

- MDV SR, MF SR a vládu SR, aby uskutočnili rozhodné kroky smerujúce k odsúhlaseniu 
zvýšeného podielu HDP na zabezpečenie financovania cestnej infraštruktúry, 

- bez zbytočného odkladu pripraviť požiadavky na navýšenie finančných prostriedkov na 
prípravu a výstavbu cestnej infraštruktúry na úroveň minimálne 1,0% až 1,5% HDP ročne 
a predložiť ich na MF SR s uvedením všetkých negatívnych dopadov, 

- vykonať kroky vedúce ku skvalitneniu súťažných podkladov pre prípravu a realizáciu 
stavieb cestnej infraštruktúry a pri vyhodnocovaní ponúk širšie využívať viackriteriálne 
hodnotenie, 

- urobiť potrebné opatrenia a využiť všetky nástroje na eliminovanie nepoctivých 
a špekulatívnych účastníkov verejných súťaží, predovšetkým prísnymi súťažnými 
podmienkami,   v súťažiach s multikriteriálnym hodnotením ponúk zverejňovať podrobné 
vyhodnotenie všetkých kritérií ponúknutých jednotlivými uchádzačmi súčasne s oznámením 
o výsledku súťaže,  

- zabezpečiť zvýšenie kvality projektovej prípravy stavieb na všetkých stupňov projektovej 
dokumentácie a štúdií realizovateľnosti,  

- alokovať vyššie objemy finančných prostriedkov na údržbu a opravy cestných komunikácií 
a zastaviť tak nebezpečne pokračujúcu degradáciu vozoviek a celkové zhoršovanie stavu 
cestnej siete, čo následne zabráni súvisiacim negatívnym vplyvom na užívateľov cestných 
komunikácií,  

- vytvoriť podmienky a zabezpečiť aktívnu účasť a prezentáciu odborníkov a odborných 
organizácií na 27. Svetovom cestnom kongrese v Prahe v roku 2023, 

- začať diskusiu so zástupcami technických vysokých škôl na tému profilov absolventov pre 
oblasti stavieb dopravnej infraštruktúry, 

- využiť a podporovať ponúkané možnosti celoživotného vzdelávania odborníkov v cestnom 
staviteľstve a cestnom hospodárstve a venovať pozornosť odbornému personálnemu 
rozvoju zamestnancov. 
 

Potvrdzuje: 
- záujem SCS o aktívne zapojenie jej odborného potenciálu do riešenia odborných 

problémov súvisiacich s prípravou, výstavbou a prevádzkou cestnej siete na Slovensku. 
 
V Bratislave, dňa 30.6.2021 


