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V roku 1996 pripravila Katedra dopravných stavieb v spolupráci
so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborný seminár so zámerom
pripomenúť prácu významného pedagóga a výskumného pracovníka
Ing. Ivana Poliačka, CSc.. Jedným zo záverov seminára bol návrh
na pokračovanie organizovania tohto podujatia. Pre odborných
garantov nebol problém vybrať každý rok aktuálne problémy
a navrhnúť program, pričom úroveň seminárov bola vždy hodnotená
pozitívne. A tak organizátori mohli aj v tomto roku jubilejného, už
XXV. seminára Ivana Poliačka, zvoliť zaujímavé témy, ktoré sa týkajú
hodnotenia stavu cestného staviteľstva na Slovensku, zamysleniu
sa ako v jeho rozvoji pokračovať a aké sú perspektívy cestného
staviteľstva v ďalšom období.
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

A
B

Cestná infraštruktúra

D

TERMÍN A MIESTO KONANIA
18. – 20. november 2020
Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

HOTEL GRAND JASNÁ
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Odborné prednášky, ﬁremné 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.

Rozvoj cestnej siete. Program výstavby diaľnic
a rýchlostných ciest. Legislatíva, normy a technické
predpisy, proces revízie.

ROKOVACIE JAZYKY

Projektovanie ciest a diaľnic
a dopravné inžinierstvo

Príspevky prezentované na seminári budú publikované
v originálnom (rokovacom) jazyku v recenzovanom
zborníku, ktorý dostane každý účastník.

Predprojektová a projektová príprava pre novostavby
a rekonštrukcie, jej etapy, rozsah a podrobnosti. Dopravné
modelovanie a dopravno-inžinierske analýzy. Inžinierskogeologický prieskum.

C

Všeobecné informácie

Technický rozvoj
Materiály a technológie budúcnosti. Inovatívne riešenia.
Požiadavky na vlastnosti cestných stavebných materiálov.
Technologické postupy rešpektujúce trvalo udržateľný
rozvoj a dopady na životné prostredie. Riešenia pre
meniace sa podmienky.

Správa a údržba cestných komunikácií
Hospodárenie s vozovkami: hodnotenie stavu
vozoviek, moderná diagnostika. Predĺženie životnosti
a prevádzkovej spôsobilosti vozoviek. Energetická
náročnosť a životnosť opráv.

Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením)

ZBORNÍK

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

Dôležité termíny
Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)

31. máj 2020
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

20. jún 2020
Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

11. september 2020

