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by Ing. Robert Turanský, a member of the Audit Committee. Ing. 

Viktória Chomová presented activities of the STA in the following 

period. In the fi rst half of 2020, the STA Committee will deal with 

the idea of organising the Tunnels and Underground Construction 
2021 conference. After the end of the General Assembly 

negotiations, the attendees heard two very interesting professional 

lectures. Ing. Břichnáč from Metrostav a.s. informed about the 

experience from the construction of the Prešov motorway tunnel 

in the Prešov West – Prešov South section of the D1 motorway. 

Ing. Maričák from Tucon, a.s. presented the current condition 

of the preparation of the construction of the Bikoš tunnel on the 

fast highway R4 on the northern by-pass of the town of Prešov, 

where the beginning of tunnel excavation is expected in the spring 

2021. 

After the lectures, the attendees moved to the eastern portal of 

the Prešov tunnel, where they took a tour of both tunnel tubes and 

both portals. 

Pravidelné valné zhromaždenie Slovenskej tunelárskej asociá-

cie sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2019 v krajskom meste Prešov 

na východnom Slovensku, v priestoroch hotela Plaza. Účastníkov 

v úvode okrem predsedu Ing. Miloslava Frankovského privítal aj 

podpredseda STA ing. František Očkaják, ako zástupca spoloč-

nosti Doprastav a.s., ktorá poskytla valnému zhromaždeniu orga-

nizačnú podporu. O programe informovala prítomných Ing. Vik-

tória Chomová, ktorá následne rokovanie valného zhromaždenia 

viedla.

V úvode valného zhromaždenia si prítomní pripomenuli minú-

tou ticha pamiatku zosnulého pedagóga, spoluzakladateľa a čest-

ného člena STA doc. Kolomana V. Ratkovského. Hneď v prvom 

bode valného zhromaždenia výbor STA predložil návrh na ude-

lenie titulu čestného člena dlhoročným funkcionárom asociácie 

Ing. Štefanovi Chomovi a Ing. Pavlovi Kusému. Valné zhromaž-

denie tento návrh schválilo.

Správu o činnosti predniesol predseda STA Ing. Miloslav Fran-

kovský, ktorý informoval o aktivitách za predošlé obdobie. V ob-

dobí od posledného VZ STA, teda od mája 2019 sa uskutočnilo 

6 rokovaní výboru. Na prvom rokovaní výboru zvoleného Valným 

zhromaždením STA v júni 2018 bolo výborom zvolené vedenie 

asociácie na nasledovné obdobie, predseda Ing. Miloslav Fran-

kovský, podpredseda Ing. František Očkaják a sekretár Ing. Vik-

tória Chomová.

Kľúčovými aktivitami, na ktoré sa sústredila činnosť Výboru 

STA, boli:

• odborný seminár spojený s návštevou železničných tunelov 

Diel a Milochov vo výstavbe; 

• konferencia Podzemní stavby Praha 2019;

• vydávanie časopisu Tunel spolu s CzTA;

• účasť na príprave technických predpisov – TP099 Protipo-

žiarna bezpečnosť cestných tunelov;

• priebežná aktualizácia webovej stránky asociácie.

Správu o fi nancovaní a hospodárení pripravil člen revíznej ko-

misie STA Ing. Robert Turanský. Vzhľadom na jeho neprítomno-

sť správu predniesol Ing. M. Frankovský, ktorý tiež informoval 

prítomných, že hospodárenie STA bude v roku 2019 približne 

vyrovnané.

Ing. Viktória Chomová prezentovala aktivity STA v nasledov-

nom období, pričom podrobne informovala prítomných o pláno-

vaných aktivitách vo viacerých okruhoch, tak ako boli predisku-

tované na výboroch asociácie:

• podpora vzdelávania a práca s mládežou;

• spolupráca s vysokými školami;

• spolupráca s prevádzkovateľmi tunelov (NDS a ŽSR);

• publikovanie a prezentácia;

• organizácia konferencií a seminárov.

V rámci posledného bodu odznela informácia, že Výbor STA sa 

bude v prvej polovici roku 2020 zaoberať myšlienkou organizácie 

konferencie Tunely a podzemné stavby v roku 2021.

Posledným bodom programu bola diskusia, v ktorej vystúpilo 

viacero účastníkov VZ, pričom ich príspevky sa týkali nasledov-

ných tém.

Chyby a nedostatky pri výstavbe by sa nemali skrývať, odbor-

ná verejnosť by mala byť s nimi oboznámená, najlepšie formou 

„Lessons learned“. Vzhľadom na citlivosť zo zmluvného pohľadu 

(záruky, prebiehajúce spory) je možné zvážiť možnosť prezentá-

cie formou interných odborných seminárov.

Konferencia Tunely a podzemné stavby v roku 2021 by určite 

bola prínosom, je potrebné na úrovni výboru STA premyslieť jej 

organizáciu.

Negatívne skúsenosti s niektorými verejnými subjektmi – z po-

hľadu kvalifi kačných predpokladov a referencií – STA by mohla 

aktívne vstupovať, napr. formou tvorby predpisov do formulácie 

kvalifi kačných predpokladov.

Po ukončení rokovania Valného zhromaždenia si účastníci vy-

počuli dve veľmi zaujímavé odborné prednášky. Ing. Břichnáč zo 

spoločnosti Metrostav a.s. informoval o skúsenostiach z výstavby 

diaľničného tunela Prešov na úseku diaľnice D1 Prešov západ – 

Prešov juh. Ing. Maričák zo spoločnosti Tucon, a.s. prezentoval 

súčasný stav prípravy výstavby tunela Bikoš na rýchlostnej ceste 

R4 na severnom obchvate mesta Prešov, kde sa začiatok razenia 

očakáva v jarných mesiacoch budúceho roku.

Po prednáškach sa účastníci presunuli na východný portál tu-

nela Prešov, kde absolvovali prehliadku oboch tunelových rúr aj 

oboch portálov s pútavým výkladom ing. Břichnáča. 

Ing. MILOSLAV FRANKOVSKÝ

i pozvánka na valné shromáždění včetně jeho programu bude všem 

členům asociace v souladu se stanovami zaslána.

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

generální sekretář CzTA ITA-AITES

Všem členům České tunelářské asociace ITA-AITES z. s. si 

dovolujeme oznámit, že její valné shromáždění se bude konat ve 

středu 3. června 2020. Bude to volební valné shromáždění, protože 

jeho součástí budou volby předsedy a členů předsednictva asociace 

na funkční období 2020 až 2024.

Výzva k podání návrhů na předsedu a členy předsednictva 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 

ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES Z. S.




