


Cieľom konferencie je získať poznatky o súčasnom stave a najnovších trendoch v oblas& asfaltových
vozoviek. Boli sme úspešní pri zavádzaní nových technológií, zameraných na zlepšenie dopadu výroby
asfaltových zmesí a výstavby asfaltových vozoviek na životné prostredie? Pomôžu nám nové aktualizácie
európskych noriem zlepšiť ich kvalitu? To sú iba niektoré otázky, na ktoré Vám na konferencii poskytnú
odpovede naši najlepší odborníci pôsobiaci v činnos&ach súvisiacich s prípravou, projekciou, realizáciou
či údržbou asfaltových vozoviek.

10. - 12. apríl 2019
Hotel PERMON Podbanské, Vysoké Tatry, Slovensko

TESScontrol, s. r. o.

Metrostav Asfalt, a. s.
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10. apríl 2019 – streda
18.00 – 20.00 Príchod a registrácia účastníkov

11. apríl 2019 – štvrtok

08.30 – 9.00

9.00

9.00 – 10.30 PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK
Ciele a ak%vity Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky
Ing. Peter Kovaľ; SAAV

Asfaltové vozovky a legisla)va súčasnos%

Ing. Daniela Čanigová, Ing. Miroslav Krajňák, PhD.; Slovenská správa ciest

ACo ďalej na cestách II. a III. triedy
Ing. Matej Nebus; Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Je naším cieľom dobrá asfaltová zmes alebo dobrý výsledok skúšky?
Ing. Jozef Jachym, PhD.; TESScontrol, s.r.o.

10.30 – 11.30 PRESTÁVKA

DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK11.30 – 12.30

.

12.30 – 14.00 OBED

Príchod a registrácia účastníkov
Otvorenie konferencie
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Sta%cká analýza asfaltovej zmesi namáhanej v nepriamom ťahu
doc. Ing. Ján Mandula, PhD.; Ing. Jakub Bokomlaško; Technická univerzita
v Košiciach

Modifikace asfaltových směsí pomocí přísad na bázi vosků

Ing. Eva Králová; ECT, s.r.o.

Geosynte%ka v konstrukci pozemních komunikací
Ing. Milan Zahálka; SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.

14.00 – 15.15 TRETÍ BLOK PREDNÁŠOK

Inova)vny prístup k výrobe polymérom modifikovanej asfaltovej zmesi
pre zelenšie a udržateľné asfaltové vozovky a súvisiace štúdie prípadov
Ing. Zsolt Boros; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.

Skúška vodonepriepustnos% hutnených asfaltových vrs%ev II. časť

Ing. Ján Piroško-Kiráľ; EUROVIA Services, s.r.o.



Možnos% modifikácie asfaltov a asfaltových zmesí drvenou
gumou ako ďalej–
Ing. Róbert Kovács; VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Overovanie nízkoteplotných zmesí II a I triedy
Ing. Peter Darnady, Ing. Mar&n Nagy, PhD.,
Ing. Peter Briatka, PhD.; COLAS Slovakia
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15.15 – 15.45 PRESTÁVKA

ŠTVRTÝ BLOK PREDNÁŠOK15.45 – 19.30

Zber údajov o dokončených opravách vozoviek
Ing. Zsolt Benkó; Slovenská správa ciest

Výstuže na báze ocele a vhodnosť ich použi%a v asfaltových vrstvách
Ing. Peter Straubinger; NV Bekaert SA,
RNDr. Branislav Prelovský; GEOSOUL s.r.o.

Diagnos%ka, dimenzovanie a úspešná implementácia koncepcie asfaltovej
vozovky pre rekonštrukciu starých betónových ciest na Slovensku

Ing. Zsolt Boros; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.

Silniční materiály pro 21. stole)

Ing. Fran&šek Buráň CIUR a.s., ČR;

12. apríl 2019 – piatok

PIATY BLOK PREDNÁŠOK9.00 – 10.00

Experimentálne merania konštrukcie vozovky pre stanovenie
absolútnych modelov prevádzkovej výkonnos% vozoviek
Ing. Juraj Šrámek, PhD., Ing. Ľuboš Remek, PhD.; Žilinská univerzita v Žiline

Návrh zmesi asfaltového koberca ultratenkého
Ing. Jozef Kollár, PhD., VUIS – CESTY, spol. s r. o., Mgr. Iveta Parčišová,
Ing. Marek Bubelíny; Metrostav Asfalt, a. s.

Voľba druhu asfaltu v závislos% od teploty v asfaltových vrstvách vozovky
prof. Dr. Ing. Jozef Komačka; Žilinská univerzita v Žiline

19:30 SPOLOČENSKO-DISKUSNÝ VEČER
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10.00 – 10.30 PRESTÁVKA

10.30 – 12.00 ŠIESTY BLOK PREDNÁŠOK

Analýza vplyvov na výsledok skúšky odolnos% asfaltových zmesí
pro% trvalým deformáciám na základe medzilaboratórneho porovnania
Ing. Norbert Dancs; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality
a inovácie s. r. o.

Hodnotenie priľnavos% asfaltu s kamenivom z fotografie skúšobnej vzorky
prof. Dr. Ing. Jozef Komačka; Žilinská univerzita v Žiline

Medzinárodné kolokvium o navrhovaní vozoviek 2018, Lednice,
Česká republika
Ing. Zsolt Boros, Ing. Maroš Halaj, Ing. Filip Buček; TPA Spoločnosť
pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.

Diskusia

Ukončenie konferencie
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

OBED

12.00



Prehľad termínov:
Prihlášky zasielajte do na adresu:26. 3. 2019
Etela BAČENKOVÁ – Dom techniky, Hanojská 2, 040 13  Košice
E-mail: domtechniky@azet.sk
tel. číslo: 0908317351
Odoslanie kompletného príspevku vrátane fotografií,  grafických príloh
v predpísanej forme a reklamy do zborníka do 18. 3. 2019

Rozpis poplatkov za účasť a služby:
poplatok na osobu:                                                                                        150,00 €
poplatok pre členov SKSI: členstvo preukázať pri prezentácii                140,00 €
poplatok pre členov SAAV                                                                             130,00 €
poplatok pre prvého člena kolek,vu autorov článku                                 75,00 €
obed  osoba/deň 10,00 €

náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník + CD,V poplatku sú zahrnuté
občerstvenie, spoločensko-diskusný večer.

V prípade neúčas& účastnícky  poplatok nevraciame, zborník + CD zašleme po konferencii.

Ubytovanie:
Pre účastníkov  konferencie je zabezpečená rezervácia ubytovania  v hoteli Permon

v 1 a 2-posteľových izbách. Požiadavky si prosím vyznačte v záväznej prihláške.

Úhrada poplatkov za ubytovanie sa bude realizovať individuálne na recepcii hotela.

Prednášajúci budú mať k dispozícii notebook

Rokovacím jazykom je slovenčina

Možnos% prezentácie firiem:
. ak,vne vystúpenie v programe konferencie prezentujúce podnikateľské subjekty

. premietnu&e videozáznamu max. 10  min.

. uverejnenie loga  a reklamy v zborníku  - formát A5

. výstavka firiem na paneloch alebo distribúcia reklamných materiálov

Jednotný poplatok za všetky uvedené služby alebo jednu z nich 395,00 €

Úhrada poplatku:
Bezhotovostnú úhradu účastníckeho poplatku uskutočnite do 5. 4. 2019
číslo účtu: SK81 0900 0000 0004 4906 6835
SWIFT : GIBASKBX

variabilný symbol: 141902, konštantný symbol: 0308

IČO: 44 543 085, IČ DPH: SK 1046 323 267

Všetky uvedené sumy sú vrátane DPH. Daňový doklad /faktúra/ bude odovzdaný

účastníkovi pri prezentácii a v prípade úhrady po uvedenom termíne odoslaný poštou

alebo v prostredníctvom e-mailu.
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