Zápisnica
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti
konaného 9. apríla 2015 v Bratislave

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2014
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2014
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2015
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2015
7. Návrh zmeny Pravidiel hospodárenia SCS a Stanov SCS
8. Správa mandátovej komisie
9. Voľba členov Predsedníctva SCS
10. Diskusia
11. Správa návrhovej a volebnej komisie a schválenie uznesenia
12. Záver VZ SCS

K bodu 1:
Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol podpredseda SCS Ing. Vladimír Kozák.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Vladimír Kozák,
JUDr. Denisa Žiláková, Ing. Ján Kravčák, Ing. Dušan Štofa. Valné zhromaždenie (ďalej len
„VZ“) tento návrh jednohlasne schválilo.
Ing. Vladimír Kozák navrhol zmenu programu VZ, a to doplniť bod programu týkajúci sa
odovzdania pamätnej medaile pri príležitosti 25. výročia vzniku SCS zástupkyni MDVRR SR
generálnej riaditeľke sekcie riadenia projektov JUDr. Denise Žilákovej a vypustiť bod
7. Návrh zmeny Pravidiel hospodárenia SCS a Stanov SCS a. Prítomní delegáti s návrhom
o zmene programu VZ súhlasili.
Predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc. odovzdal JUDr. Denise Žilákovej pamätnú medailu SCS
pri príležitosti 25. výročia vzniku SCS a poďakoval jej za spoluprácu a dlhoročnú podporu
aktivít SCS zo strany MDVRR SR.
K bodu 2:
Delegáti VZ zvolili:
- návrhovú komisiu: Ing. Ján Záhradník, Ing. Ľubor Andrášik, Ing. Ladislav Nyers
- mandátovú komisiu: Ing. Vladimír Budinský, Ing. Ján Tomko, Ing. Jozef Struhár
- volebnú komisiu: Ing. Alojz Medvec, Mgr. Veronika Buzogáňová, Ing. Marián Hlavna
K bodu 3:
Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2014 uviedol predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc.
Predseda konštatoval, že činnosť SCS sa riadila programom a plánom práce schváleným na
VZ dňa 3.4.2014 v Bratislave. Činnosť SCS zhodnotil ako úspešnú, pretože sa podarilo
zrealizovať stanovený plán práce, splniť vytýčené úlohy a dosiahli sa dobré hospodárske

výsledky. Kladne zhodnotil účasť členov na rokovaniach P SCS. SCS patrí k najaktívnejším
spoločnostiam v rámci ZSVTS. SCS pripravila nové vzdelávacie a popularizačné aktivity,
s cieľom vzbudiť záujem o „cestársku“ problematiku nielen u detí a mládeže, ale aj u širokej
verejnosti, a tak ďalej zviditeľniť Slovenskú cestnú spoločnosť, jej poslanie a činnosť.
Uskutočnili sa všetky plánované odborné podujatia s dobrou účasťou odborníkov
a priaznivým ohlasom odbornej verejnosti.
K bodu 4:
Správu revíznej komisie (ďalej len „RK“) za rok 2014 predniesol predseda RK Ing. Ján
Kravčák. RK, v súlade so stanovami SCS, vykonala kontrolu plnenia uznesení VZ, správnosť
hospodárenia a účtovania za rok 2014. Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia
predsedníctva SCS za prvý polrok dňa 11.9.2014 a revíziu hospodárenia za rok 2014 dňa
24.2.2014. Závery sú uvedené v „Zápisoch z revízie hospodárenia za 1. polrok, resp. rok
2014 “ a protokoloch – „Výkaz hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2014“.
Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť
a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2014.
K bodu 5:
Návrh plánu odborných podujatí SCS na rok 2015 a plán práce SCS na rok 2015 predniesol
Ing. Dušan Štofa. Oba plány sú prílohou tejto zápisnice (príloha č.1).
K bodu 6:
Návrh rozpočtu predsedníctva SCS vrátane pobočiek na rok 2015 predniesol tajomník SCS
Ing. Dušan Štofa. Návrh rozpočtu zohľadňuje plán práce SCS na rok 2015. Rozpočet je
prílohou tejto zápisnice (príloha č. 2).
K bodu 8:
Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Vladimír Budinský. Vo svojej správe konštatoval,
že z celkového počtu hlasov 239 je prítomných 164 platných hlasov, čo predstavuje 68,6 %.
Valné zhromaždenie je v zmysle Stanov SCS uznášaniaschopné.
K bodu 9:
Na základe Správy mandátovej komisie, predseda volebnej komisie Ing. Alojz Medvec
oboznámil prítomných delegátov s kandidátmi na členov Predsedníctva SCS, ktorí boli
schválení na zasadnutí P SCS dňa 23.3.2015 a následne elektronickým hlasovaním P SCS dňa
7.4.2014:
Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline)
Ing. Jozef Fabian (Slovenská správa ciest, IVSC Košice)
Ing. Juraj Fürst (Alfa 04 a.s.)
Ing. Igor Jakubík (DOPRAVOPROJEKT, a.s.)
Ing. Rudolf Janotka (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
Ing. Vladimír Kozák (Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja)
Ing. Juraj Marko (CESTY NITRA, a.s.)
Ing. Ľubomír Palčák (Výskumný ústav dopravný, a.s.)
Ing. Ján Šedivý, CSc. (UNI&Co., a.s.)
Ing. Dušan Štofa (Slovcesty s.r.o.)
Ing. Róbert Šinály (EUROVIA SK, a.s.)
JUDr. Milan Valašik (Regionálne cesty Bratislava a.s.)

Ing. Ján Záhradník (Doprastav, a.s.)
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
JUDr. Denisa Žiláková (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
Jednotlivých kandidátov predstavila Ing. Zuzana Fabianová prečítaním ich stručných
profesijných životopisov.
Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Výsledky volieb vyhodnotila volebná komisia
v zložení Ing. Alojz Medvec, Ing. Marián Hlavna, Mgr. Veronika Buzogáňová.
Po sčítaní hlasov, predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb do
Predsedníctva SCS. Novými členmi Predsedníctva na funkčné obdobie 2015 – 2019 sa stali:
Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline)
Ing. Jozef Fabian (Slovenská správa ciest, IVSC Košice)
Ing. Juraj Fürst (Alfa 04 a.s.)
Ing. Rudolf Janotka (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
Ing. Vladimír Kozák (Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja)
Ing. Juraj Marko (CESTY NITRA, a.s.)
Ing. Ján Šedivý, CSc. (UNI&Co., a.s.)
Ing. Dušan Štofa (Slovcesty s.r.o.)
Ing. Róbert Šinály (EUROVIA SK, a.s.)
Ing. Ján Záhradník (Doprastav, a.s.)
JUDr. Denisa Žiláková (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
Ako náhradníci boli zvolení:
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) – 1. náhradníčka
Ing. Igor Jakubík (DOPRAVOPROJEKT, a.s.) - 2. náhradník
Zvolení členovia Predsedníctva SCS si následne zvolili za predsedu Ing. Jána Šedivého, CSc.
K bodu 10:
Ing. Ján Šedivý, CSc. informoval o problematike a dôvodoch úpravy Pravidiel hospodárenia
SCS a s tým súvisiacej aj zmeny Stanov SCS. Potreba aktualizácie týchto dokumentov
vyplýva zo záverov a odporúčaní Revíznej komisie SCS zo dňa 24.2.2015. Pre krátkosť času
a závažnosť predmetných dokumentov, nebolo možné dôsledne pripraviť návrh aktualizácie
Pravidiel hospodárenia SCS a Stanov SCS tak, aby ich bolo možné schváliť na dnešnom VZ.
Ing. Peter Ondroušek sa vo svojom diskusnom príspevku zameral na problematiku dostavby
diaľnic. Problém pri dostavbe diaľnic vidí v nepriaznivom legislatívnom prostredí, a to
v zákone o verejnom obstarávaní a v stavebnom zákone, ktoré podľa jeho názoru
nezohľadňujú špecifiká líniových stavieb.
Ďalej navrhol obnoviť pokusy o zriadenie cestného múzea a pripomenul dohodu medzi SCS
a MDVRR SR, ktorú je potrebné aktualizovať. MDVRR SR disponuje viacerými exponátmi,
ktoré by mohli byť využité pri tvorbe cestného múzea. Slovenská cestná spoločnosť by mala
vystupovať ako odborný garant pri kreovaní cestného múzea.

Spomenul aj aktuálnu problematiku preklasifikovania nadradenej cestnej siete SR, ktorá je
podľa jeho názoru nevyhovujúca.
Odporučil riešiť medializáciu jednotlivých stanovísk SCS.
Ing. Zdeněk Loveček, CSc. stručne zhrnul 25. ročné pôsobenie SCS. Poukázal na chýbajúci
Cestný fond, ktorý bol určený pre výstavbu, opravu a údržbu ciest. Ďalej poukázal na
nekoordinovaný cestný výskum, ktorý v minulosti zastrešovalo koordinačné pracovisko VUIS
(školstvo, investori, vývoj). Slovensko vynakladá na výskum a vývoj len 0,51% z HDP, čo
brzdí napredovanie ďalšieho rozvoja. Ďalej pripomenul, že závery z odborných podujatí
organizovaných SCS by mali byť prerokované s príslušnými inštitúciami a s MDVRR SR.
Ing. Karol Grohman informoval o odstúpení vedúcich odborných sekcií OS 1 - Dopravné
plánovanie a OS 6 - Cestné mosty a zároveň navrhol schváliť nových vedúcich odborných
sekcií:
OS 1 – Dopravné plánovanie: Ing. Tibor Schlosser, CSc.
OS 6 – Cestné mosty: doc. Ing. Viktor Borzovič, CSc.
VZ jednohlasne schválilo nových vedúcich odborných sekcií.
Ing. Vladimír Kozák sa vo svojom diskusnom príspevku venoval vzťahu Predsedníctva SCS
a jednotlivých pobočiek. Aktivity pobočiek by mali byť sústredené v rámci predmetného
regiónu a orientované na vzdelávanie svojich členov. Firemné členstvo by malo byť hnacím
motorom rozvoja celej spoločnosti a je potrebné zvýšiť aktivitu a zapojenie individuálnych
členov do diania v SCS.
Ing. Ondrej Maciak informoval o činnosti sekcie SCS Inteligentné dopravné systémy.
Ing. Tibor Schlosser, CSc. poďakoval za dôveru v súvislosti s jeho zvolením do pozície
vedúceho odbornej sekcie. Podporil stanovisko Ing. Petra Ondrouška ohľadne problematiky
stavebného zákona, ktorého schválenie nebolo odporučené ani Slovenskou komorou
stavebných inžinierov. Vo svojom diskusnom príspevku ďalej uviedol, že dopravné
inžinierstvo nezaniklo, len je potrebné previazať úlohy so stavebným inžinierstvom.
Ing. Ján Šedivý, CSc. v krátkosti reagoval na prednesené diskusné príspevky a vyslovil
podporu rozbehu a činnosti odborných sekcií a vyzval na väčšiu prezentáciu stavebných
spoločností. Ďalej uviedol, že SCS aktívne pristúpi k návrhu aktualizácie dohody s MDVRR
SR a vynaloží maximálne úsilie k podpore cestného múzea.
SCS je aktívna aj pri prerokovaní záverov z odborných podujatí a všetky závery sú
prerokovávané s príslušnými organizáciami a MDVRR SR.
K bodu 11:
Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Ján Záhradník. VZ schválilo Správu
o činnosti SCS za rok 2014, ročné vyúčtovanie SCS za rok 2014, plán činnosti SCS na rok
2015, plán odborných podujatí na rok 2015, rozpočet SCS vrátane pobočiek 2015, zvolilo 11
členov Predsedníctva SCS na funkčné obdobie 2015- 2019 a 2 náhradníkov, a vedúcich
odborných sekcií OS – 1 Dopravné plánovanie a OS – 6 Cestné mosty.
Uznesenie VZ je prílohou tejto zápisnice (príloha č. 3).

K bodu 12:
V závere VZ Ing. Vladimír Kozák poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní
a vyjadril presvedčenie, že sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2015.
V Bratislave, 9. 4. 2015
Zapísal: Ing. Štofa

