v spolupráci

Vás pozývajú na

diskusné fórum pre zodpovedné samosprávy

DAJÚ SA
CESTY STAVAŤ
UDRŽATEĽNE?
22. apríl 2022
Bratislava, Hotel SAFFRON****

Pozvánka

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme pozvať na diskusné fórum pre zodpovedné samosprávy „Dajú sa cesty stavať udržateľnejším spôsobom?“ Predstavíme
Vám fakty o tom, že kvalitné, bezpečné a dlhodobo udržateľné vozovky s minimálnymi
nákladmi na údržbu aj po rokoch intenzívneho používania je možné postaviť aj na Slovensku z lokálnych slovenských materiálov a s možnosťou 100 % recyklácie po ukončení životnosti. Predstavíme Vám technológiu výstavby cemento-betónových vozoviek
najlepšími na Slovensku pôsobiacimi stavebnými ﬁrmami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s touto technológiou. Zároveň Vám ukážeme, že stará „panelka“ D1 z Brna do
Prahy nemá nič spoločné so súčasnou technológiou. Ukážeme, že náklady na výstavbu
betónových ciest a cyklotrás sú porovnateľné z nákladmi na výstavbu vozoviek s iných
materiálov a práve minimálne náklady na ich údržbu Vám dovolia ušetriť prostriedky
na ďalšie investície v budúcnosti. Ukážeme Vám príklady už realizovanej infraštruktúry
z betónu na Slovensku a odborníci z Poľska, Čiech a z Nemecka Vám predstavia ako sa
stavajú cesty u našich susedov. Veríme, že Vás prezentácie zamerané na uvedené témy
zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave alebo v online prostredí.
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Prezident ZSPS

PROGRAM
08:30 – 09:15

Registrácia účastníkov

09:15 – 09:30

Otvorenie diskusného fóra

09:30 – 10:35

Blok prezentácií

Téma

09:30

Betónové vozovky ako udržateľné a ekologickoekonomické riešenie pre cestnú infraštruktúru SR
Situácia s výstavbou cestnej infraštruktúry
na Slovensku a ako ju vieme zlepšiť
Ing. Rudolf MACKOVIČ
Zväz výrobcov cementu SR

09:45

Výhody použitia cementobetónových vozoviek
na dopravných stavbách
doc. Ing. Andrea ZUZULOVÁ, PhD.
Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave

10:00

Ekonomické zhodnotenie cementobetónových
vozoviek a ich použiteľnosť v praxi
Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

10:15

Realizácia a skúsenosti s cementobetónovou
vozovkou II. triedy medzi Rohožníkom a Malackami
Mgr. Juraj DROBA, MA, MBA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Peter ŠVÁRAL
starosta obce Rohožník

10:35 – 10:50

Prestávka, občerstvenie

10:50 – 12:10

Blok prezentácií

Téma

10:50

Prezentácie realizačných ﬁriem schopných
stavať kvalitné betónové vozovky
Možnosti výstavby kvalitnej cementobetónovej
infraštruktúry na Slovensku
Ing. Ladislav KALÁBER
PORR Slovensko

PROGRAM
11:10

Obchvat Prešova, realizované stavby s CBK na Slovensku.
CBK na stavbách menšieho rozsahu (cyklotrasy, križovatky,
parkoviská a mestské komunikácie)
Ing. Jan MÁLEK
EUROVIA CS

11:30

Využitie betónu pre výstavbu cyklotrás
a dopravných stavieb nižšieho významu
Ing. Ladislav VYSLOUŽIL
SKANSKA

11:50

Diskusia so zástupcami stavebných ﬁriem

12:10 – 12:40

Prestávka, občerstvenie

12:40 – 13:40

Blok prezentácií

Téma

12:40

Prezentácie zahraničných odborníkov
a ich skúseností z výstavby
Rozmach poľskej cestnej infraštruktúry budovanej
v betónovej technológii v rokoch 2012 až 2022
prof. dr hab. inż. Jan DEJA
výkonný riaditeľ „Polski cement“ a profesor AGH Krakov, Poľsko

13:00

Skúsenosti z dlhodobej spolupráce pri výstavbe
CBK diaľnic v ČR medzi investorom ŘSD,
projektantami a stavebnými spoločnosťami
Ing. Jan GEMRICH
Svaz výrobců cementu ČR

13:20

Technológie výstavby súčasných
cementobetónových vozoviek v Nemecku
Ing. Martin BARKA
DEC Engineering, Nemecko

13:40

Záverečná diskusia

14:00

Ukončenie diskusného fóra
Obed

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

22. apríl 2022

MIESTO KONANIA

Bratislava, Hotel SAFFRON****
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

14. apríl 2022

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať
prostredníctvom elektronického formulára prihlášky
na www.kongres-studio.sk alebo e-mailom.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na platné opatrenia v súvislosti s COVID-19
bude vstup na podujatie ako aj pobyt v mieste konania
podujatia umožnený len osobám s prekrytím horných
dýchacích ciest respirátorom.

HOTEL SAFFRON
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
www.hotelsaffron.sk

Kontakty pre rezervácie ubytovania:
rezervacia@hotelsaffron.sk
+421 2 212 99 301
GPS: 48.152466 17.116778

