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K O N F E R E N C I E

V dňoch 15. – 16. 11.2011 sa konal 
už šestnásty ročník seminára Ing. 
Ivana Poliačka, CSc., výskumné-

ho pracovníka CVVL Katedry doprav-
ných stavieb STU v Bratislave. Seminár 
bol ako každý rok venovaný aktuálnej 
téme z oblasti cestného staviteľstva. Tento 
rok to bola problematika energetickej ná-
ročnosti stavby ciest, diaľnic a možných 
úspor pri stavbe, energetických aj mate-
riálových. Na seminári sa zúčastnilo vyše 
60 odborníkov z rôznych oblastí cestného 
staviteľstva, z výrobnej sféry, zo správ-
covských a investorských organizácií, 
z vedecko-výskumných organizácií, zo 

škôl a pracovníci samosprávnych krajov. 
Okrem domácich účastníkov aj odborní-
ci zo zahraničia, najmä ako prednášatelia 
(Francúzsko, Maďarsko, Česká republi-
ka). Organizátori v čase prípravy semi-
nára predpokladali bohatšiu účasť najmä 
z investičnej oblasti a zo správcovských 
organizácií. 
 O zdarný priebeh sa vo veľkej miere 
pričinil najmä generálny partner seminára 
DOPRASTAV, a. s., hlavní partneri Inži-
nierske stavby, a. s., KOLEX, s. r. o., part-
neri STRABAG, s. r. o., EKOM PLUS,  
s. r. o., C. S. BITUNOVA, s. r. o., Sloven-
ská komora stavebných inžinierov, me-
diálni partneri Inžinierske stavby, STA-
VEBNÉ MATERIÁLY, EUROSTAV, 
MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A ME-
CHANIZÁCIA, STAVEBNÉ NOVINY.           
 Seminár bol rozdelený do štyroch 
hlavných oblastí, tém: A. Energetic-
ká náročnosť stavby ciest – všeobecné 
otázky, vozovky. B. Energeticky efektív-
ne stavebné technológie. C. Zahraničné  
poznatky. D. Energetická náročnosť 

a ochrana životného prostredia.
 Téma seminára veľmi rezonovala 
medzi účastníkmi. Bola považovaná za 
jednu z najlepšie vybratých tém seminá-
ra. Niet sa ani čomu čudovať, keď úspory 
sa pretriasajú na všetkých úrovniach našej 
spoločnosti, nevynímajúc stavbárov. Je to 
dôležitá téma aj z ekologického hľadis-
ka, veď chceme chrániť naše prostredie, 
v ktorom žijeme čo najviac a, samozrejme, 
vieme aj to, že materiálne zdroje Zeme nie 
sú nevyčerpateľné.
 V rámci prednášok odzneli aj pre-
zentácie sponzorských firiem, ktoré boli 
naozaj prínosom a veľmi fundovane pre-
zentovali možnosti úspor z ich hľadiska.  
Predpokladáme a pevne veríme, že na bu-
dúci rok sa organizátorom podarí zvoliť 
takú zaujímavú a hlavne potrebnú tému, 
ktorá pritiahne odborníkov a bude im na 
prospech. 

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., 
KDOS SvF STU v Bratislave, 

katarina.bacova@stuba.sk 

Slovenská správa ciest v spolupráci 
so Slovenskou cestnou spoločnos-
ťou organizovala dňa 22. 11.2011 

už v poradí deviaty Cestársky deň. Té-
mou odborného fóra bolo“ Hluková zá-
ťaž z dopravy/Moderné systémy zberu 
dopravno-inžinierskych údajov a bezpeč-
nostné prvky v doprave.“
 Záštitu nad „ Cestárskym dňom“ 
prevzal Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku 

technického rozvoja SSC. Odbornými  
garantmi Cestárskeho dňa boli  Ing. Ta-
tiana Blanárová, HBH Projekt spol. s r.o. 
a Ing. Alexander Krokker, DOPRAVO-
PROJEKT, a.s. Fórum poskytol priestor 
na stretnutie, diskusiu, odovzdanie si 
vzájomných skúseností a získanie aktu-
álnych informácií a nových kontaktov 
pre odbornú verejnosť z oblasti cestnej  
infraštruktúry. 
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