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I. informácia

Verejná osobná doprava je významným faktorom, ktorý prispieva k rozvoju udržateľnej mobility a sociálnoekonomickému rozvoju štátu. Má prednosti z hľadiska ekologického, sociálneho, regionálneho, priestorového
a bezpečnostného. Na rozdiel od nej, individuálna automobilová doprava a jej nárast má nepriaznivý vplyv na životné
prostredie ako aj bezpečnosť. Cieľom ďalšieho ročníka už tradičnej konferencie VOD je naďalej spoločne hľadať
spôsoby a riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová
doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu
skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií
a významných ﬁriem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou. V mene organizátorov
vás srdečne pozývame na toto tradičné odborné podujatie so skvelou atmosférou a tešíme sa na stretnutie s vami.

TÉMY KONFERENCIE

LEGISLATÍVA, KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ VOD
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systémy riadenia kvality, podmienky pre spoľahlivosť prevádzky
mestská mobilita
technologické opatrenia pre zvýšenie spoľahlivosti
národná či regionálna autorita
liberalizácia osobnej železničnej dopravy, obstarávanie dopravných služieb
jednotná tarifná politika
prechod kompetencií v železničnej doprave na samosprávne kraje
možnosti matematického popisu a modelovania systémov VOD z hľadiska spoľahlivosti

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VOD
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elektromobilita vo VOD
úpravy dopravnej infraštruktúry, vplyv na kapacitu
preferencia VOD na dopravnej infraštruktúre
infraštruktúra železníc ako dominantného systému VOD
vybavenie vozidiel pre zvýšenie atraktivity VOD

INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
V SR A V ZAHRANIČÍ A NOVÉ TRENDY VO VOD
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aktuálny stav integrácie VOD a očakávaný vývoj v budúcnosti
organizátori IDS, spolupráca samospráv a dopravcov a podpora štátnej správy k IDS
regionálne a národné projekty pre VOD a IDS
nové trendy vo VOD vrátane informačných a vybavovacích systémov pre cestujúcich
integrácia železničnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a mestskej dopravy
E-ticketing vo verejnej doprave

PROGRESÍVNE SYSTÉMY PRE VOD
A VZŤAH K INDIVIDUÁLNEJ DOPRAVE
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príklady progresívnych systémov VOD a ich možná aplikácia nielen v Európe
zdieľanie dopravnej infraštruktúry rôznymi subsystémami dopravy
rozvoj dopravnej infraštruktúry, operačné programy EÚ
záchytné parkoviská a nadväzná doprava, terminály integrovanej osobnej prepravy v praxi
interakcie VOD a cyklistickej dopravy na podporu rozvoja VOD

ORGANIZÁTORI
u Kongres STUDIO, spol. s r.o.
u Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
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Bratislava, Hotel BRATISLAVA****
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Odborné a ﬁremné prezentácie, výstavka ﬁremných produktov, sekcia odborných posterov
pre doktorandov VŠ, iné odborné postery, odborné diskusie a spoločenský program.
UBYTOVANIE

Pre účastníkov konferencie je zabezpečená hromadná rezervácia priamo v mieste konania
konferencie s dohodnutými cenami ubytovania. Požiadavky na ubytovanie si účastníci budú môcť
vyznačiť v rámci záväznej prihlášky, ktorú zašleme každému predbežne prihlásenému účastníkovi
spolu s pozvánkou a programom konferencie.
ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).
PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV A POSTEROV

Príspevky a postery prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom)
jazyku v zborníku, ktorý bude súčasťou konferenčného balíka pre účastníkov.
PRE DOKTORANDOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Organizátori ponúkajú možnosť publikácie odborného príspevku v zborníku príspevkov, ktorý
bude recenzovaný dvoma nezávislými recenzentmi – aj bez účasti na konferencii (symbolický
poplatok). V prípade účasti a prezentácie odborného príspevku / odborného posteru v programe
bude pre doktorandov stanovená zľava v rovnakej výške ako pre štátnu správu.
INFORMÁCIA PRE PREDNÁŠATEĽOV

Pri prihlásení príspevku / odborného posteru prostredníctvom predbežnej prihlášky je potrebné
v stanovenom termíne poslať stručnú anotáciu v rozsahu cca 5 viet na e-mail organizačného
garanta konferencie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Návratka predbežnej prihlášky
pre účasť alebo prezentáciu v programe
Oznámenie autorom
o akceptovaní príspevku
Zaslanie úplného textu
príspevku do zborníka

31. máj 2019
28. jún 2019
13. september 2019

