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I. informácia

V súčasnej dobe začína takmer každá úvaha pripomenutím zložitých podmienok v každom odvetví
hospodárstva. Ale pre cesty, ktoré „znamenajú život“, je potrebné mať program výstavby a starostlivosti
o ne aj v týchto podmienkach. Konanie odborných podujatí a prezentovanie výsledkov technického
rozvoja bolo ovplyvnené mnohými okolnosťami. Zásluhou odborných garantov a organizačného garanta
sa uskutočnil aj v minulom roku jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka na tému „Cestné staviteľstvo
– súčasnosť a perspektívy“. Už počas prípravy seminára v roku 2020 boli pripravené a publikované
dôležité dokumenty pre cestnú infraštruktúru. Takým je aj dokument Priority vo výstavbe cestnej
infraštruktúry (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vytvárajúci základ pre objektívnejšie hodnotenie
investičných projektov, pre prípravu stavieb, transparentný plán ﬁnancovania a prioritizácie budovania
cestnej siete. Domnievame sa, že aj v tomto roku 2021 môže seminár prispieť informáciami a navrhnúť
ako pokračovať pri výbere priorít, pri príprave projektov, aj postupe realizácie úsekov ciest a diaľnic
uplatňovaním výsledkov technického rozvoja.

Odborné témy seminára

T1

Program výstavby
cestnej infraštruktúry
Strategické plánovanie,
príprava a výstavba cestnej
infraštruktúry. Priortiizácia projektov.
Legislatíva. Predprojektová
príprava a projektová
dokumentácia. Dopravné
zaťaženie. Diagnostika
vozoviek. BIM.

T2

Technický rozvoj
Inovatívne riešenia a nové
trendy v materiáloch
a konštrukciách vozoviek.
Zmeny podmienok pri realizácii,
poznatky z praxe. Projekty
v príprave a vo výstavbe
na Slovensku a v zahraničí.
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ROKOVACIE JAZYKY
Slovenčina, čeština

VSTUP NA SEMINÁR
Vstup na seminár sa bude riadiť platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ súvisiacimi s aktuálnou pandemickou
situáciou. Podmienky pre vstup na seminár budú upresnené v pozvánke s programom, ktorú obdrží každý predbežne
prihlásený záujemca začiatkom mája. V prípade, že naďalej nebude povolená možnosť organizácie hromadných
podujatí, seminár sa uskutoční len v online priestore.

UBYTOVANIE
Možnosť prípadného ubytovania bude upresnená v záväznej prihláške, v zmysle podmienok, ktoré budú platiť v tom
čase v rámci nariadení RÚVZ.

ZBORNÍK
Zo seminára bude vydaný zborník príspevkov, ktorý bude publikovaný na USB kľúči a budú v rámci neho zverejnené
viaceré prednášky k daným témam, vzhľadom k tomu že do programu seminára budú zaradené len niektoré vybrané
príspevky. Účastníkom online seminára bude USB zborník zaslaný spolu s daňovým dokladom o úhrade účastníckeho
poplatku.

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

Dôležité termíny
Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)

14. máj 2021
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

30. jún 2021
Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

30. september 2021

