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Cestná a  diaľničná sieť má v  dobre fungujúcom štáte dôležitú 
funkciu. Zabezpečuje časť dopravy, pričom na Slovensku preberá 
veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Hodnotenie stavu ciest 
a  diaľnic nie je – napriek vynakladaným prostriedkom uspokojivé. 
Okrem toho tempo stavby diaľnic a  rýchlostných ciest je pomalé 
a  veľmi často sa predkladajú návrhy (požiadavky) na projektovanie 
a  stavbu nových úsekov. V poradí XXIII. Seminár Ivana Poliačka so 
zameraním na rozvoj cestnej infraštruktúry môže byť stretnutím 
a rokovaním odborníkov, na ktorom sa posúdi súčasný stav v danej 
oblasti a  najmä návrhy na rozvoj infraštruktúry, ktoré vychádzajú 
z  prognózy cestnej dopravy. Pri plánovaní a  rozvoji infraštruktúry 
má dôležitú úlohu dopravné inžinierstvo, v ktorom sa využívajú nové 
teoretické poznatky. Základným dokumentom sa stal dopravný model 
a  štúdie realizovateľnosti zámerov. Samotná realizácia stavieb je 
nákladný a náročný proces. V súčasnosti sú na technológie aj ďalšie 
požiadavky a  to ochrana životného prostredia a  úspory energií. 
Poznatky zo zahraničia sú na seminári vhodným miestom prezentácie.

 Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga
a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára

Slovenskej cestnej spoločnosti
prevzal dekan Stavebnej fakulty

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Odborné témy seminára

AA 
Cestná infraštruktúra 

 a stav v cestnej  doprave 
 Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy 
 – rozsah siete, projektové návrhové prvky. Vývoj
 v motorizácii, počty registrovaných vozidiel. Poznatky 
 zo sčítania dopravy, dopravné výkony, rozdiely v zaťažení
 úsekov.

BB 
Dopravné inžinierstvo 

 a cestná infraštruktúra
 Plánovanie a príprava rozširovania siete ciest a diaľnic.
 Dopravný model (SR). Dopravné inžinierstvo a jeho význam
 pri riešení rozvoja. Štúdie realizovateľnosti.

CC 
Inovácie v cestnom staviteľstve

 Trendy vo vývoji konštrukcií vozoviek a cestných objektov.
 Modifi kované a nové cestné stavebné materiály.
 Technologické postupy s cieľom úspor energií a ochrany
 životného prostredia, recyklovanie a opätovné použitie
 materiálov. Inovácie (Green Way, Wattway, fotovoltika),
 očakávaný vývoj.

Všeobecné informácie

 TERMÍN A MIESTO KONANIA

21. – 23. november 2018
Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

HOTEL GRAND JASNÁ 

Demänovská Dolina 72,

031 01 Liptovský Mikuláš 

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Odborné prednášky, fi remné prezentácie, postery, spoločenský program

UBYTOVANIE
Účastníci si zabezpečujú individuálne priamo s hotelom. Pri rezervácii uvedú 

promokód seminára (bude zverejnený v záväznej prihláške)

a na základe neho im bude udelená zľava.

ROKOVACIE JAZYKY
Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením)

ZBORNÍK
Príspevky prezentované na seminári budú publikované

v originálnom (rokovacom) jazyku v recenzovanom
zborníku, ktorý dostane každý účastník.

INFORMÁCIA PRE ČLENOV SKSI
Seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania.

Dôležité termíny

 Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)

22. jún 2018
 

Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

29. jún 2018
 

Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

16. september 2018


