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The General Assembly of the Slovak Tunnelling Association was
held on the occasion of the conference Tunnels and Underground
Construction 2018 in Žilina. The election of the new STA Board for
the period of years 2018–2022 took place during the Assembly.
Ing. Tibor Bielokostolský, Ing. Miloslav Frankovský, Ing. Viktória
Chomová, RNDr. Michal Kubiš, PhD, Ing. Ján Kušnír, Ing. Soňa
Masarovičová, PhD, Ing. Ivan Michale, Ing. František Očkaják,
Ing. Peter Schmidt, Ing. Peter Štefko, PhD and Ing. Robert Zwilling
became the newly elected members of the STA Board. In the subsequ-
ent programme point, Ing. Miloslav Frankovský, Chairman of the STA
Board, presented the Activity Report, in which he informed about the
activities of the association during the previous term of office
2014–2018. The Financial and Management Report was presented by
Ing. Ivan Michale, a member of the STA Review Committee. He con-
firmed that the economic results of the association in the previous year
as well as the whole 2014-2018 period were favourable.  Ing. Viktória
Chomová, chairman of the Preparatory Committee, summarised the
initial pieces of knowledge from the just finished lecturing part of the
conference. The newly elected STA Board gathered for the first time
at a meeting on the 21st June 2018 at Terraprojekt a. s. Functionaries
of the Association were elected at the meeting in compliance with the
Statutes. Ing. Miroslav Frankovský and Ing. František Očkaják were
elected the Chairman and Vice-Chairman, respectively, and Ing. Vik -
tória Chomová was appointed the Secretary.  

Pri príležitosti konania konferencie Tunely a podzemné stavby 2018
v Žiline sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie Slovenskej tunelárskej aso-
ciácie. Konalo sa po skončení prednáškovej časti konferencie vo štvrtok
24. 5. 2018 v priestoroch hotela Holiday Inn. 

Ako prvý bod valného zhromaždenia sa uskutočnili voľby nového
výboru STA na obdobie rokov 2018–2022. Valné zhromaždenie z predlo-
ženej kandidátky z celkového počtu 13 kandidátov zvolilo 11členný
výbor STA na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, ako aj dvojčlennú
revíznu komisiu STA. Novozvolenými členmi výboru STA sa stali
Ing. Tibor Bielokostolský, Ing. Miloslav Frankovský, Ing. Viktória
Chomová, RNDr. Michal Kubiš, PhD, Ing. Ján Kušnír, Ing. Soňa
Masarovičová, PhD, Ing. Ivan Michale, Ing. František Očkaják, Ing. Peter
Schmidt, Ing. Peter Štefko, PhD a Ing. Robert Zwilling.

V ďalšom bode programu predniesol predseda STA Ing. Miloslav
Frankovský správu o činnosti, v ktorej informoval o aktivitách asociácie

za predošlé funkčné obdobie 2014–2018. Kľúčovými aktivitami, na ktoré
sa sústredila činnosť výboru, boli najmä nasledovné:

•  konferencie Tunely a podzemné stavby konané v rokoch 2015 a 2018
v Žiline;

•  odborné semináre zamerané na prebiehajúce stavby tunelov – tunely
Poľana a Svrčinivec v roku 2014, tunel Považský Chlmec v roku
2017;

•  podiel na vydávaní časopisu Tunel spoločne s CzTA;
•  aktívna účasť na konferencii Podzemní stavby Praha 2016;
•  spolupráca s univerzitami a vysokými školami, podpora účasti vyso-

koškolských študentov na tunelárskych odborných podujatiach,
finančná a organizačná podpora exkurzií na tunelové stavby.

Správu o financovaní a hospodárení uviedol člen revíznej komisie STA
Ing. Ivan Michale, ktorý potvrdil priaznivé hospodárske výsledky asociá-
cie v období predošlého roku, ako aj v celom období 2014–2018.

Predsedníčka prípravného výboru konferencie Ing. Viktória Chomová
zhrnula prvé poznatky z práve ukončenej prednáškovej časti konferencie
a zároveň poďakovala celému prípravnému výboru ako aj všetkým, ktorí
sa podieľali na zorganizovaní TPS 2018. 

V nasledovnej diskusii vystúpilo desať účastníkov valného zhromažde-
nia, pričom závery diskusie boli formulované nasledovne:

1.  Je potrebné zodpovednejšie pristupovať k aktualizácii informácií na
webovej stránke STA.

2.  Je potrebné nadviazať spoluprácu s ďalšími profesnými organizácia-
mi – SKSI, FIB, SCS a zvážiť spoločný postup pri získavaní štu-
dentov na technické odbory.

3.  V spolupráci s vysokými školami je potrebné hľadať a realizovať pro-
jekty za účelom zvýšenia záujmu zo strany študentov o štúdium
technických predmetov – orientovať sa na základné a stredné školy.

4.  V spolupráci s vysokými školami je potrebné hľadať možnosti zahra-
ničných exkurzií/praxe pre vybraných študentov s podporou STA.

Novozvolený výbor STA sa prvýkrát stretol na rokovaní dňa 
21. 6. 2018 na Terraprojekte a.s. V súlade so znením stanov sa na ňom
uskutočnila voľba funkcionárov asociácie. Za predsedu bol navrhnutý
Ing. Miloslav Frankovský, za podpredsedu Ing. František Očkaják a za
sekretára bola vymenovaná Ing. Viktória Chomová. Prítomní členovia
výboru jednohlasne potvrdili všetky tri nominácie.

Ing. MILOSLAV FRANKOVSKÝ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE
GENERAL ASSEMBLY OF SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION 

technické seizmicity při budování podzemních děl. Druhé místo obsa-
dil Ing. Tomáš Urbánek z VŠB TU-Ostrava s tématem Porovnání vlivu
horninových injektáží na ražbu stanice metra. Třetí místo patřilo shod-
ně Ing. Gabriele Hůlkové, která zpracovala téma Posouzení stability
čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným
a neodvodněným chováním, studovala také na FSv ČVUT a Ing. Josefu
Habovi s prací s názvem Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném
horninovém masivu, rovněž z FSv ČVUT. Všem oceněným poblaho-
přál a předal odměnu předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina.

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. vystoupil s informací o činnosti společ-
nosti PIARC a Ing. Jiří Smolík sdělil krátce delegátům a hostům val-
ného shromáždění údaje o činnosti sekce Silniční tunely České silnič-
ní společnosti.

Prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D. informoval o stavu přípravy
konference Podzemní stavby Praha 2019. Veškeré údaje lze nalézt na
webových stránkách konference www.pspraha.cz. Upozornil, že ter-
mín pro zasílání abstraktů je 30. září 2018.

Ing. Markéta Prušková oznámila místa a termíny konání dalších světo-
vých tunelářských kongresů. WTC 2018 se uskutečnilo v SAE v Dubaji ve
dnech 20. – 26. dubna 2018, WTC 2019 je plánováno v Itálii v Neapoli 
3. – 9. května, WTC 2020 se uskuteční v Malajsii v Kuala Lumpur 
15. – 21. května a v letošním roce získalo pořadatelství WTC pro rok 2021
Dánsko, jediným kandidátem byla Kodaň, termín je stanoven na 14. – 21. května.

V části zasedání zaměřené na odbornou tematiku vystoupil prof. Ing.
Jiří Barták, DrSc. s velmi poutavou přednáškou o 175letém výročí
tunelu pod Temží.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
pruskova@ita-aites.cz, sekretář CzTA

Dalším velmi významným bodem bylo schválení nových stanov
CzTA. Všichni členové CzTA obdrželi spolu s pozvánkou v zákonném
termínu návrh stanov, na místě byly tyto stanovy po krátké diskuzi jed-
nomyslně přijaty.

Poté již doc. Dr. Ing. Jan Pruška seznámil účastníky s výsledkem
studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti podzemních
staveb za rok 2017. Letos stejně jako v soutěži za rok 2016 byli oce-
něni čtyři studenti. Na prvním místě se umístil bývalý student FSv
ČVUT Ing. Jan Škeřík s diplomovou prací na téma Problematika 

Obr. 2 Oceněná studentka Ing. Gabriela Hůlková
Fig. 2 Appreciated student Ing. Gabriela Hůlková
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