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Odborný garant

Prípravný výbor

Organizačný garant

Cestná konferencia 2019 je pokračovaním tradície najvýznamnejších odborných podujatí 
organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou, ktoré sú dôležitou platformou pre širokú 
odbornú verejnosť na výmenu najnovších informácií a poznatkov z cestného staviteľstva a 
hospodárstva na Slovensku. Tento ročník bude, okrem tradičných tém, venovaný aj pripomenutiu 
si 50. výročia začatia výstavby diaľnic, ako jedného z najnáročnejších a životne dôležitých 
inžinierskych diel pre Slovensko. Päťdesiat rokov skúseností z výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest môže byť inšpiráciou a zdrojom poučení pre súčasných inžinierov a technikov pri príprave, 
projektovaní a pokračujúcej výstavbe modernej cestnej infraštruktúry v dynamicky sa meniacich 
podmienkach. 
     Ján ŠEDIVÝ, odborný garant konferencie

1.    50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku
2.   Rozvoj, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry
3.   Líniové stavby, cestná doprava a ich vplyv na životné prostredie
4.   Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií
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Program26. marec utorok

08:00 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:00 Otvorenie konferencie a slávnostné príhovory
- minister dopravy a výstavby SR Arpád ÉRSEK
- generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Ján ĎURIŠIN
- generálny riaditeľ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. Igor JAKUBÍK
- prezident spoločnosti Doprastav, a.s. Dušan MRÁZ
- predseda České silniční společnosti Petr MONDSCHEIN
- predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján ŠEDIVÝ
- odovzdanie ceny SCS za najlepšiu dizertačnú prácu

11:00 – 12.00 Diaľnice – genéza a perspektíva – diskusia 
moderuje Peter BIELIK

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:00     Prednášky

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 15:45 Prednášky  pokračovanie 1. témy

15:45 – 16:15 Prestávka

16:15 – 17:30 Prednášky

Historické míľniky budovania diaľničného programu na Slovensku
Peter VARGA, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Rudolf JANOTKA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a 50 rokov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
Imrich BEKEČ, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Miľníky v budovaní  diaľnic spoločnosťou Doprastav na Slovensku
Dušan MRÁZ, Doprastav, a.s. 

Spolupráca vysokých škôl a uplatnenie výsledkov výskumu pri výstavbe diaľnic
Ján ČELKO, Žilinská univerzita v Žiline,
Ivan GSCHWENDT, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vybrané úseky zo štvrťstoročia projektovej prípravy diaľnic
Ľuboš ROJKO, GEOCONSULT, spol. s r.o.

EUROVIA a diaľnice = kvalita a rýchla výstavba
Ladislav MACURA, EUROVIA SK, a.s.

50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku – VÁHOSTAV-SK bol pri tom
Richard PÚČEK, Peter FERIANEC, Mojmír ŠTEFANEC, VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Prínos spoločnosti STRABAG vo výstavbe diaľničnej siete na Slovensku 
Ladislav THOMKA, STRABAG s.r.o. 

Najlepšia dizertačná práca ocenená SCS

1. téma  50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku



8:30 – 10:00 Prednášky

10:00 -10:30 Prestávka
10:30 -12.00 Prednášky

12:00 Závery a ukončenie
 Občerstvenie

17:30  Vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže 
19:00  Spoločenský večer s kultúrnym programom

Aktuálne priority a smerovanie v cestnej infraštruktúre a doprave
Peter VARGA, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Eurofondy v cestnej doprave
Ľuboš ĎURIČ,  Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest
Ladislav DUDÁŠ, Jiří HÁJEK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom
Peter PŠENEK, Slovenská správa ciest

Diskusia

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k príprave veľkých 
infraštruktúrnych projektov
Roman SKORKA, Ministerstvo životného prostredia SR

Zosúladenie záujmov rozvoja dopravnej infraštruktúry a ochrany prírody  
v Karpatoch (projekt TRANSGREEN)
Tereza THOMPSON, Ján KADLEČÍK, Štátna ochrana prírody SR

Hluk, vibrácie a otrasy od technickej seizmicity pri výstavbe a prevádzke diaľnic
Ján ŠIMO, KLUB ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Úloha predikcie hluku v procese prípravy cestných stavieb a v procese EIA
Libor LÁDYŠ, Renáta FERIANCOVÁ, Anna RYBÁROVÁ, Avekol, spol. s r.o.

Elektromobilita a dopad na dopravnú infraštruktúru
Peter BADÍK, GreenWay Infrastructure s.r.o.

Diskusia

Správa a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest 
Branislav SIDOR, Miroslav BEUTELHAUSER, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest 
Rudolf VIDO, Ján VOLENÍK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Faktory ovplyvňujúce plánovanie a výkon údržby ciest II. a III. triedy
Zuzana FEJESOVÁ, Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce s využitím recyklácie  
materiálov – zníženie materiálovej a ekologickej záťaže 
Anton PETKO, Michal ROLINČIN, Anton MINÁRIK, Hochtief SK s.r.o. Slovensko

Budovanie technológií v tunelových stavbách – chronológia našich činností
Radoslav RUMAN, Pavel VRBIČAN, DELTECH, a.s.

Diskusia

27. marec
streda

2. téma  Rozvoj, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry

4. téma  Správa prevádzka a údržba cestných komunikácií

3. téma  Líniové stavby, cestná doprava a ich vplyv na životné prostredie



Všeobecné informácie
Organizátor

Termín a miesto konania

Prihláška

Možnosti  pre reklamu vašej f i rmy

Slovenská cestná spoločnosť
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

26. - 27.
marec 

2019

Uzávierka 
záväzných 
prihlášok

19. marec

Doubletree by Hilton, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

        bratislava.reservations@hilton.com                +421 2 323 401 11

Prihlásenie na konferenciu je možné ONLINE, zaslaním vyplnenej prihlášky 
e-mailom alebo poštou na adresu organizačného garanta.

        www.ankov.sk                  info@ankov.sk                 +421 903 626 434

www.ankov.sk              info@ankov.sk           +421 903 626 434
ANKOV group, s.r.o., 
Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 900 28

Účastnícky poplatok členovia SCS: 110 € + DPH = 132 €
ostatní: 130 € + DPH = 156 €

Organizačný garant

Ubytovanie

Storno podmienky

Výstavka    Na výstavku je možnosť využiť stolík, reklamný panel, prípadne vlastný reklamný baner a 
                      potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.
    Cena za výstavku (1. deň - 26. marec 2019): 250 € + DPH = 300 €

Reklamná strana v zborníku   V zborníku anotácií môže mať aj vaša firma farebnú reklamnú stranu 
  vo formáte A5. Potrebné je dodať ju vo formáte pdf (tlačová kvalita) najneskôr  
    do 28. februára 2019 na adresu organizačného garanta.
    Cena za reklamu v zborníku: 200 € + DPH = 240 €

Účastníci konferencie si zabezpečujú individuálne. Dohodnutá zľava pre účastníkov konferencie v hoteli 
Doubletree by Hilton je garantovaná do 19. marca 2019 alebo do vypredania kapacity ubytovania:

Štandard single (obsadená 1 osobou) - 100 €                Štandard double (obsadená 2 osobami) - 110 €

Pri rezervácii je potrebné nahlásiť názov podujatia „Cestná konferencia 2019” !

Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je storno poplatok vo výške 25% z ceny 
objednaných služieb. Neskôr, aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.


