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PROGRAM

13. október 2011 (‰tvrtok)

Miesto konania:

Hotel REGIA Bojnice

8.30 – 9.30
9.30 – 10.15

Slávnostné otvorenie XVI. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov

10.15 – 10.45
10.45 – 12.00

Registrácia úãastníkov s obãerstvením
›› Príhovor prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeºa
›› Príhovor predsedu Trenãianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláãka
›› Príhovor primátora mesta Bojnice Franti‰ka Táma
›› Pozdravné príhovory ãestn˘ch hostí zo zahraniãia
›› Vystúpenie predsedu Slovenskej cestnej spoloãnosti Jána ·edivého
›› Odovzdanie ceny Slovenskej cestnej spoloãnosti za rok 2011
Prestávka – spoloãná fotografia
Predná‰ky – odborná ãasÈ
Program v˘stavby diaºnic a r˘chlostn˘ch ciest 2011 - 2014
Ing. Milín KA≈U·âÁK, generálny riaditeº sekcie cestnej dopravy, pozemn˘ch komunikácií
a investiãn˘ch projektov, Ministerstvo dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR

Vplyv zavedenia m˘ta na cesty niÏ‰ej triedy
Ing. ªubomír PALâÁK, generálny riaditeº, V˘skumn˘ ústav dopravn˘, a.s.

Správa a údrÏba ciest v Trenãianskom samosprávnom kraji
Ing. Stanislav LALI·, riaditeº, Správa ciest Trenãianskeho samosprávneho kraja

Informácia o Svetovom cestnom kongrese v Mexiku
prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD., predseda Národného komitétu AIPCR, Slovenská cestná spoloãnosÈ

12.00
13.00 – 13.30
Miesto konania:
13.30
13.45
18.15
Miesto konania:
19.30

Diskusia
Obed
Presun úãastníkov do ‰portovej haly v hoteli ·PORTCENTRUM

Hotel ·PORTCENTRUM
Slávnostné otvorenie futbalového turnaja
Futbalov˘ turnaj
Ukonãenie futbalového turnaja a presun do hotela REGIA

Hotel REGIA Bojnice
Spoloãensk˘ veãer s kultúrnym programom a slávnostné vyhodnotenie futbalového turnaja

14. október 2011 (piatok)
Miesto konania:
9.30
11.30

Parkovisko v blízkosti hotela REGIA
CESTÁRSKE RÓDEO
súÈaÏ v jazde zruãnosti vodiãov vozidiel zimnej údrÏby
Slávnostné vyhodnotenie Cestárskeho ródea
a ukonãenie XVI. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov

V‰eobecné informácie
Termín

13. - 14. október 2011, Bojnice

Miesto konania
Slávnostné otvorenie, konferencia
a slávnostn˘ veãer

Hotel REGIA***, Zámok a okolie 3, Bojnice

Futbalov˘ turnaj

·portová hala v Hoteli ·portcentrum Bojnice***

Cestárske rodeo

Parkovisko v blízkosti hotela REGIA

Uzávierka záväzn˘ch prihlá‰ok

10. október 2011

Odoslanie prihlá‰ky

Vyplnenú záväznú prihlá‰ku je potrebné poslaÈ prostredníctvom e-mailu, faxom,
alebo po‰tou na adresu organizaãného garanta konferencie. VyuÏite moÏnosÈ
elektronickej prihlá‰ky na www.kongres-studio.sk.

Úhrada poplatkov

Podºa cenníka a pokynov uveden˘ch v záväznej prihlá‰ke.

Storno podmienky

Pri odhlásení úãastníka do 5 dní pred zaãiatkom konferencie je stanoven˘ storno
poplatok vo v˘‰ke 25% z ceny objednan˘ch sluÏieb. Neskôr aj v prípade neúãasti
sa poplatok nevracia. Zastúpenie úãastníka je moÏné.

Ubytovanie

Úãastníci si zabezpeãujú individuálne. Pre úãastníkov je zabezpeãená rezervácia
v limitovanej kapacite priamo v mieste konania konferencie:
Hotel REGIA***, Zámok a okolie 3, 972 01 Bojnice
– kontakty sú uvedené na zadnej strane pozvánky
Pri rezervácii uvádzajte názov podujatia “DNI slovensk˘ch cestárov”.

Doprava

V mieste konania podujatia bude pri presune na futbalov˘ turnaj do haly a späÈ
zabezpeãená kyvadlová doprava.

Futbalov˘ turnaj

Tradiãnou súãasÈou programu podujatia je aj futbalov˘ turnaj. Organizaãné záleÏitosti rie‰i riadiaci v˘bor zloÏen˘ zo zástupcov jednotliv˘ch muÏstiev. V prípade
potreby kontaktujte garanta: Ing. Ján ·EDIV¯, kontakt: 0910 962 056.

CESTÁRSKE RODEO

Vyvrcholením programu podujatia je súÈaÏ v jazde zruãnosti vodiãov vozidiel zimnej údrÏby. Meno súÈaÏiaceho vodiãa je potrebné prihlásiÈ v záväznej prihlá‰ke
a zaplatiÈ príslu‰n˘ poplatok podºa cenníka. Pokyny t˘kajúce sa pravidiel vám
po‰leme na poÏiadanie – e-mail: lukackova@kongres-studio.sk. Podrobnej‰ie
informácie o súÈaÏi získate u hlavného rozhodcu Ing. Mariána ZIBURU, kontakt:
0915 881 650.

MOÎNOSTI PRE REKLAMU VA·EJ FIRMY
V˘stavka

Na v˘stavku je moÏnosÈ vyuÏiÈ stolík, reklamn˘ panel, prípadne vlastn˘ reklamn˘
baner a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoloãnosti. Poplatok za
v˘stavku je uveden˘ v cenníku sluÏieb, v záväznej prihlá‰ke.
Ponúkame aj moÏnosÈ v˘stavky na vonkaj‰ej ploche vymedzenej na parkovisku
pred miestom konania - pred hotelom REGIA.

Bojnice

Hotel REGIA***

Zdroj: Google mapy

·portová hala
v Hoteli ·portcentrum

Hotel REGIA***
Zámok a okolie 3, Bojnice
Tel: 046/543 09 91, Fax: 046/543 09 00
e-mail: info@hotelregia.sk, www.damonahotel.com

www.sportcentrum.sk

