Zápisnica
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti
konaného 12. apríla 2012 v Bratislave

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Výročná správa SCS za rok 2011
Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2011
Návrh plánu činnosti SCS na rok 2012
Návrh rozpočtu SCS na rok 2012
Diskusia
Správa návrhovej a mandátovej komisie a schválenie uznesenia
Záver VZ SCS

K bodu 1:
Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol z poverenia predsedníctva tajomník
SCS Ing. Dušan Štofa.
K bodu 2:
Delegáti VZ zvolili:
- návrhovú komisiu: Ing. Karol Grohman, Ing. Vladimír Kozák, JUDr. Ľudovít Švirec
- mandátovú komisiu: Ing. Alojz Medvec, Ing. Samuel Jelínek, Bc. Veronika
Buzogáňová
Predseda mandátovej komisie Ing. Alojz Medvec skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina členskej základne (voličských hlasov) a VZ je uznášania schopné.
K bodu 3:
Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2011 a predniesol predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc.
Predseda konštatoval, že činnosť SCS sa riadila programom a plánom práce schválenom na
VZ zo dňa 7.4.2011 v Bratislave. Činnosť SCS zhodnotil ako úspešnú, pretože sa podarilo
zrealizovať stanovený plán práce a splniť vytýčené úlohy. 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 2011 predniesol predseda RK Ing. Štefan
Škoda. V súlade so stanovami SCS, RK vykonala kontrolu plnenia uznesení VZ, správnosť
hospodárenia a účtovania za rok 2011. Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia za
prvý polrok dňa 20 .9. 2011 a revíziu hospodárenia za rok 2011 dňa 16. 2. 2012. Závery boli
zachytené v „ Zápisoch z revízie hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2011 “ a protokoloch –
„ Výkaz hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2011“.
Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť
a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2011.

K bodu 5:
Návrh plánu odborných podujatí SCS na rok 2011 a plán práce SCS na rok 2012 predniesla
Ing. Daniela Čanigová. Plán odborných podujatí na rok 2011 ako aj plán práce bol VZ
schválený podľa predloženého návrhu.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu SCS na rok 2012 uviedol tajomník SCS Ing. Dušan Štofa. Návrh rozpočtu je
vyrovnaný medzi príjmami a výdavkami a zohľadňuje plán práce SCS na rok 2012. Delegáti
VZ návrh rozpočtu schválili bez pripomienok.
K bodu 7:
Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Budinský, ktorý informoval o vyhodnotení pobočiek
SCS za rok 2011. Komisia v zložení: Ing. Vladimír Budinský, Ing. Alojz Medvec, Ing. Dušan
Štofa, ktorá bola poverená vyhodnotením určila poradie nasledovne:
1. Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest, Bratislava
2. Pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s., Bratislava
3. Pobočka SCS pri Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. Pobočka SCS pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja
5. Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest – IVSC, Banská Bystrica
6. Pobočka SCS pri Metro, a.s., Bratislava
VZ schválilo návrh komisie na odmenenie štyroch najúspešnejších pobočiek v celkovej výške
600 EUR v nasledovnom rozdelení:
1. Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest, Bratislava
2. Pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s., Bratislava
3. Pobočka SCS pri Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. Pobočka SCS pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja

240 EUR
180 EUR
120 EUR
60 EUR

Ing. Ján Šedivý, CSc. navrhol výmenu vedúceho odbornej sekcie č. 5 Zimná údržba
Ing. Dušana Štofu, ktorý sa vzdal tejto funkcie. Zároveň navrhol za vedúceho odbornej sekcie
Ing. Miroslava Benku.
Ing. Ján Šedivý, CSc. navrhol vytvorenie novej odbornej sekcie č. 7 s názvom Inteligentné
dopravné systémy, ktorú bude viesť Ing. Ondrej Maciak.
VZ jednohlasne schválilo oba návrhy.
Ing. Peter Ondroušek odporučil v rámci rozšírenia ekonomickej činnosti a využitia
odborného potenciálu SCS nadviazať spoluprácu so ZMOSom v oblasti statickej dopravy
v mestách a obciach na Slovensku.
Ing. Zsolt Boros informoval o zasadnutí a činnosti technického výboru AIPCR a upozornil na
význam zapojenia do činnosti výborov AIPCR, možnosť prezentovať SR ale aj možnosti
získania najnovších odborných poznatkov z celého sveta.
Ing. Zdeněk Loveček, CSc. predniesol návrh na znižovanie počtu odborných sekcií cestou
ich spájania podľa zamerania odbornej problematiky (napr. zimná a letná údržba).
Ing. Samuel Jelínek upozornil na vytvorenie možnosti pre odborné sekcie na využitie web
stránky SCS za účelom vykonávania a prezentovania svojej činnosti.

Ing. Štefan Škoda informoval o problémoch s úhradami členských príspevkov od
individuálnych a firemných členov. Zároveň apeloval na delegátov VZ, aby si riadne a včas
plnili povinnosti pri platbe členských príspevkov.
Ing. Daniela Čanigová informovala o pravidelnej realizácii odborného fóra „Cestárske dni“,
ktoré organizuje Pobočka SCS pri SSC v Bratislave.
Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. informoval o Svetovom cestnom kongrese, ktorý sa
uskutočnil v roku 2011 v Mexiku, pričom ešte stále nie sú k dispozícii závery a kompletné
zborníky príspevkov. Informoval o úspešnej prezentácii Slovenska na kongrese. Zároveň
vyzval delegátov VZ na možnosť získania poznatkov z kongresu v rámci pripravovanej
konferencie „Poznatky zo Svetového cestného kongresu“, ktorá sa uskutoční 10. – 11.5.2012
v Kroměříži v ČR. Informoval ďalej aj o konaní konferencie Dopravno-inžinierske dni
v Hustopečiach a o 1. zasadnutí národného komitétu AIPCR.
Ing. Jozef Kolivoška, CSc. upozornil na nízku úroveň projektov pri opravách a rekonštrukcii
ciest na cestách nižšej kategórie a potrebu venovania väčšej pozornosti a iniciovania zlepšenia
tohto stavu aktivitami SCS a v rámci spolupráce s SKSI.
Ing. Marián Hanták, CSc. ako riaditeľ odboru pozemných komunikácií MDVRR SR ocenil
bohatú a aktívnu činnosť SCS a vyjadril záujem MDVRR o spoluprácu. Informoval o témach,
na riešení ktorých by sa mohla podieľať SCS (inteligentné dopravné systémy, elektronický
výber mýta, dopravný model SR pre všetky typy dopravy) a prípadne aby SCS navrhla témy,
ktorým by sa mala venovať pozornosť.
Ing. Ján Šedivý, CSc. poďakoval Ing. Mariánovi Hantákovi, CSc. za ocenenie činnosti SCS
a za témy možnej spolupráce. Reagoval na niektoré vznesené pripomienky ohľadom počtu
odborných sekcií a prepojeniu ich činnosti na technické výbory AIPCR, riešenie situácie vo
výbere členských poplatkov a pozval účastníkov na konferencie organizované v spolupráci
s partnerskou ČSS.
K bodu 8:
Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Karol Grohman. VZ schválilo Správu
o činnosti SCS za rok 2011, ročné vyúčtovanie SCS za rok 2011, plán činnosti SCS na rok
2012, plán odborných podujatí na rok 2012, rozpočet SCS na rok 2012 a zmeny v odborných
sekciách.
Uznesenie VZ je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 9:
V záver VZ Ing. Ján Šedivý, CSc. poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní
a vyjadril presvedčenie, že sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2012.
V Bratislave, 12. 4. 2012
Zapísal: Ing. Štofa

