
+1 200 
odborníkov

+20 technických 
výborov

Od roku 
1909

MEDZINÁRODNÁ  
SPOLUPRÁCA V OBLASTI  
CIEST A CESTNEJ DOPRAVY

+120  
krajín



NAŠE TÉMY

FINANCOVANIE

ZIMNÁ SLUŽBA 

NOVÉ TRENDY VYUŽÍVANIA CIEST 

MOBILITA V MESTSKOM  
PROSTREDÍ

PREVÁDZKA TUNELOV 

ODOLNOSŤ 

PREVÁDZKA INFRAŠTRUKTÚRY

VÝKON SPRÁVY CIEST 

STRATÉGIE ÚDRŽBY A PREVÁDZKY 

PREDCHÁDZANIE KATASTROFÁM A RIADENIE  

NÁKLADNÁ  
DOPRAVA

INTELIGENTNÁ DOPRAVA 

HOSPODÁRENIE  
S CESTNÝM MAJETKOM 

 OCHRANA

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH 

PREPOJENÉ VOZIDLÁ

 VOZOVKY

 ZEMNÉ PRÁCE  

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

REGIONÁLNE CESTY 

MOSTY 

DOPRAVNÁ POLITIKA

...

VŠETKY TÉMY TÝKAJÚCE SA CIEST A CESTNEJ DOPRAVY

MULTIMODALITA



Cestná doprava je najstarším druhom dopravy. V súčasnosti vo väčšine
krajín prenášajú cesty viac ako 80% dopravy. Cesty musia čeliť narastajúcim prísnym 
požiadavkám z hľadiska nárokov na dopravu, nových trendov, spoločenských  tlakov 
a rozpočtovej efektívnosti.

Odborníci, výskumníci a pracovníci z praxe na celom svete pracujú na týchto 
problémoch s  cieľom formulovať a uplatňovať najvhodnejšie riešenia.

Medzinárodná spolupráca je silným nástrojom v tomto procese.

Lepšie než znovuobjavovanie osvedčených postupov, je ich zdieľanie 
prostredníctvom stretnutí a partnerskej spolupráce, čo šetrí čas a peniaze.
Návrhy môžu byť aj spochybnené, čo uľahčuje vznik nových koncepcií.
Táto spolupráca umožňuje účastníkom aj propagovať národné skúsenosti. 

PIARC - Svetová cestná asociácia, bola založená v roku 1909 na podporu 
medzinárodnej spolupráce vo všetkých oblastiach týkajúcich sa ciest. Naša 
medzinárodná asociácia je nepolitická a nezisková. Vytvára siete odborníkov  
z celého sveta, poskytuje týmto odborníkom spoločné pracovné metódy, publikuje ich 
odporúčania a správy. To všetko sa uskutočňuje v kontexte integrovanej a udržateľnej 
dopravy. 

Naše produkty a služby sú široko dostupné a orientované na splnenie očakávaní 
a požiadaviek našej členskej základne, ktorá zahŕňa predovšetkým vlády viac než  
120 krajín.



Svetový cestný kongres, ktorý sa koná každé 4 roky od roku 1908 
- Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) v roku 2019
- Praha (Česká republika) v roku 2023 

Medzinárodný zimný cestný kongres 
- Gdansk (Poľsko) v roku 2018
- Calgary (Kanada) v roku 2022 

1 200 medzinárodných odborníkov

Zasadania viac ako 20 Technických výborov  a Pracovných skupín

Štatutárne rokovania Výkonného výboru a Rady 

Rokovania na úrovni krajín (Národné komitéty)

NAŠE POSLANIE

VYTVORENIE ŠPIČKOVÉHO MEDZINÁRODNÉHO  FÓRA PRE ANALÝZU A DISKUSIU  
K PROBLÉMOM TÝKAJÚCIM SA CIEST A CESTNEJ DOPRAVY

ZDIEĽANIE NAJLEPŠÍCH SKÚSENOSTÍ A POSKYTOVANIE OPTIMÁLNEHO PRÍSTUPU KU 
GLOBÁLNYM INFORMÁCIÁM 

Publikovanie správ, dostupných  1 krát mesačne zdarma

Štvrťročne trojjazyčný časopis Routes/Roads 

Konferencie – Tunely, Vlastnosti vozoviek, ...

Stručné obsahy (Špeciálne projekty)



 Požiadavky zahrnuté do našich pracovných tém

 Medzinárodné semináre – priemerne jeden za šesť týždňov

 Regionálne pracovné skupiny

 Mechanizmy finančnej podpory

VÝVOJ A PROPAGÁCIA ÚČINNÝCH NÁSTROJOV NA POMOC PRI ROZHODOVANÍ  
V OBLASTI CIEST A CESTNEJ DOPRAVY

PRÍJMANIE ROZHODNUTÍ V PROSPECH ROZVOJOVÝCH A  TRANSFORMUJÚCICH 
SA KRAJÍN

Naša vlajková loď – online viacjazyčný Cestný slovník

HDM-4: Politika údržby ciest a softvér na analýzu investícií
   
DG-QRAM: Nástroj na riadenie prepravy nebezpečných tovarov  
v tuneloch

Tematické online manuály: bezpečnosť ciest, prevádzka v tuneloch, 
hospodárenie s cestným majetkom, prevádzka infraštruktúry/
inteligentná doprava



AKO PRACUJEME ?

Spájajú viac než 1 200 odborníkov z celého sveta 
a vytvárajú z PIARC najväčšiu sieť cestných 
špecialistov. Ich práca zahŕňa dve rokovania/
semináre za rok organizované v krajinách s 
nízkou, alebo strednou hodnotou HDP, ktorá 
vyvrcholí uverejnením správ k prioritným 
technickým témam.

Hlavná časť našich produktov je k dispozícii  
v angličtine, francúzštine a  španielčine – ktoré 
sú tromi pracovnými jazykmi PIARC – a niekedy 
aj v iných jazykoch.

Technické 
výbory

Národné 
komitéty

Medzinárodné 
stratégie a 

partnerstvá

Špeciálne 
projekty 

Pracovné 
skupiny

PIARC sa aktívne snaží o partnerstvá s cieľom zabezpečiť postavenie ciest ako kľúčového prvku v dopravnom 
systéme, zaistiť širokú distribúciu našich produktov, prispievať k zdieľaniu najlepších skúseností, zabezpečiť dobrý 
prístup k cestným spoločenstvám, koordinovať akčné plány  a spoločné projekty. 

PIARC Národné komitéty: národné cestné  spoločnosti , vytvorené na národnej úrovni vo viac ako 40 krajinách.

Regionálne cestné spoločnosti: CEDR v Európe, AGEPAR vo francúzsky hovoriacich krajinách Afriky, REAAA v Ázii a 
DIRCAIBEA v Latinskej  Amerike.

Organizácie podporujúce rozvoj vrátane Svetovej Banky, Ázijskej rozvojovej banky, Rozvojovej banky Latinskej 
Ameriky, atď. 

Medzinárodné technické organizácie: TRB (USA), Medzinárodná asociácia Tunelov a Podzemných stavieb (ITA-
AITES), FISITA, atď.  

PARTNERSTVÁ

Medzinárodné 
semináre

Technické výbory a Pracovné skupiny sú 
najviditeľnejším prvkom PIARC.



PIARC TÍM

PREČO SA PRIDAŤ K PIARC?

Ponúkame niekoľko kategórií členstva: národné vlády, regionálne úrady, spoločnosti 
alebo univerzity, individuálni členovia.

PIARC 
Generálny 
sekretariát

Prezident

Zvolený 
Radou  

Pre 4-ročné obdobie

Rada 

Zodpovednosť 
za riadenie 
asociácie 

Je zložená z delegácií 
z členských krajín, 

každá vedená Prvým 
delegátom

Výkonný výbor 

Riadi 
asociáciu 

Podporovaný 
niekoľkými 
komisiami

Koordinuje 
všetky činnosti

Sídliaci v Paríži, 
Francúzsko

Vedúci pracovníci  
a odborníci vybraní 
určitými členskými 

krajinami

Zamestnanci

Naše podujatia

Spolupráca na témach týkajúcich sa ciest na 
medzinárodnej úrovni 

Technické výbory a Pracovné skupiny

Identifikovanie problémov týkajúcich sa ciest

Náš časopis Routes/Roads

Naša online knižnica výstupov

Náš online cestný slovník

Naše softvérové produkty 

ÚČASŤ PRÍSTUP



www.piarc.org

Stiahni naše publikácie

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Predplať si nášho Spravodajcu

Preklad zabezpečila Slovenská cestná spoločnosť


