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BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

BECEP 2022

16.
ročník

12. - 14. september 2022, Nízke Tatry, Hotel Grand Jasná

Konferencia sa uskutoční pod záštitou
ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja DOLEŽALA

CIELE KONFERENCIE
Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho
života, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť a to aj v súvislosti s aktuálnymi
cieľmi Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky
2021 – 2030. Aktuálny, už 16. ročník konferencie BECEP poskytuje priestor na výmenu informácií súvisiacich s bezpečnosťou premávky, priestor, kde sa nielen široká odborná verejnosť, ale aj pracovníci štátnej správy, samosprávy, dopravní policajti okresných a krajských
inšpektorátov, odboru polície PPZ MV SR, projektanti a taktiež zástupcovia vedeckých a výskumných inštitúcií podelia o svoje skúsenosti, nové poznatky a podnety v cestnom hospodárstve zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.
Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI, odbornej
sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie.
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PROGRAM
18.30 – 19.30

12. september 2022 (pondelok)

REGISTRÁCIA

13. september 2022 (utorok)
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30

REGISTRÁCIA

1. deň konferencie

OTVORENIE KONFERENCIE – príhovory organizátorov a hostí
PREDNÁŠKY
Dopravná nehodovosť v SR
plk. PhDr. Tomáš VRÁBEL

Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej polície, SR

Stav ciest a diaľnic Slovenskej republiky

Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Rudolf JANOTKA, Slovenská správa ciest, SR

Aktuálne informácie o technických predpisoch rezortu MDV SR
z oblasti bezpečnosti dopravy
Ing. Zuzana DRGON, Ing. Lucia PAVLÍKOVÁ
Slovenská správa ciest, SR

Zavedenie medzinárodného mýta EETS

Ing. Jaroslav IVANCO, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

Vyhláška o dopravnom značení č. 30/2022
Mgr. Martin BIRSTEIN, Ministerstvo vnútra SR

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE
PREDNÁŠKY
TP117 a TP118 Spoločné zásady používania zvislých
a vodorovných dopravných značiek a dopravných zariadení
Mgr. Daniel VOLÁR, WELDUN, spol. s r.o., SR

Významné zmeny vo význame dopravného značenia,
o ktorých vodiči netušia
Jozef DRAHOVSKÝ, dopravný analytik, SR

Zkoušky vodorovného dopravního značení

Ing. Michal CAUDR, Ředitelství silnic a dálnic, ČR

Riadenie bezpečnosti pozemných komunikácií
Ing. Matej RIECKY, Aranio, s.r.o., SR

Uplatnenie súboru aktuálnych TP pre zvodidlá
na pozemných komunikáciách v praxi
Ing. František BRLIŤ, CEMOS, s.r.o., SR

13.30 – 15.00
15.00 – 16.45

PRESTÁVKA, OBED
PREDNÁŠKY
Najnovšie trendy v dynamickom vážení vozidiel a v cestnej meteorológii
Martin NOSKOVIČ, ALAM, s.r.o., SR

Stratégia regionálnych operátorských pracovísk pre riadenie tunelov
Ing. Juraj KOREŇ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

Riziková analýza tunela
Štefan ZELENÁK

VSF & underground safety, s. r. o., SR

Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Branisko
Ing. Mário HLOŠKA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Firemná prezentácia
BETAMONT, s.r.o.

TUNEDU – projekt cezhraničnej spolupráce v príprave mladých odborníkov
z oblasti cestných tunelov
Ing. Peter DANIŠOVIČ, PhD.

Centrum výskumu v doprave, ŽU v Žiline, SR

16.45 – 17.30

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA
Vyhlásenie výsledkov Súťaže o „NAJ DOPRAVNÉ ZNAČENIE“

17.30
18.30

UKONČENIE 1. DŇA KONFERENCIE
SPOLOČENSKÝ VEČER

14. september 2022 (streda)
10.00 – 11.30

PREDNÁŠKY

2. deň konferencie

Nehodové lokality – vývoj, kritéria a opatrenia na nich (krátka informácia)
Ing. Ivan DOHNAL, Slovenská správa ciest, SR

Technické prostriedky pre kontrolu a evidenciu
dodržiavania pravidiel cestnej premávky
Ing. Michal ZELIZŇÁK, ZTS Elektronika SKS s.r.o., SR

Princípy a prax líniového riadenia

Mgr. Daniel VOLÁR, WELDUN, spol. s r.o., SR

TP o bezpečnosti a spôsobe eliminovania sily nárazu pri dopravnej
nehode a stretu automobilu s nosičom dopravného zariadenia
Ing. Jozef PORKERT, Signatech, spol. s r.o., SR

Aktuálny stav zabezpečenia skalných zárezov proti skalnému rúteniu
na cestách I. triedy – prípadová štúdia
Mgr, Ľuboš LICHÝ, Ing. Jaroslav ADAMEC
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.

11.30
12.00

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA
UKONČENIE KONFERENCIE
SPOLOČNÝ OBED

Odborní garanti konferencie vyhlasujú
SÚŤAŽ o „NAJ DOPRAVNÉ ZNAČENIE“
V súvislosti s aktualizáciou predpisov o dopravnom značení vyhlasujeme zlosovateľnú
súťaž o „NAJ DOPRAVNÉ ZNAČENIE“ – či už kuriózne, alebo príkladné!
Každý účastník konferencie, ktorý sa chce zapojiť do súťaže môže poslať k prihláške
fotografiu dopravného značenia, o ktorom si myslí, že je kuriózne alebo príkladné.
Fotografiu posielajte na e-mail organizačného garanta konferencie
lukackova@kongres-studio.sk a do predmetu e-maily správy uveďte
BECEP 2022 – SÚŤAŽ, v termíne do uzávierky prihlášok – t. j. do 31. 8. 2022.
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2022

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín
12. – 14. september 2022
Miesto konania
Hotel GRAND Jasná, Nízke Tatry
Uzávierka záväzných prihlášok 5. september 2022
Odoslanie prihlášky
On-line prihlášku nájdete na www.kongres-studio.sk
alebo zašlite sken prihlášky na e-mail organizačného garanta konferencie.

Úhrada služieb

Podľa cenníka konferenčných služieb a pokynov uvede ných v záväznej prihláške.
POPLATKY ZA UBYTOVANIE – INDIVIDUÁLNE PRI REZERVÁCII UBYTOVANIA.

Storno podmienky

Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.

MOŽNOSTI PRE PREZENTÁCIU FIRMY
Firemná prezentácia

Prezentácia firmy v programe konferencie v rozsahu max. 10 min.

Výstavka firemných produktov Na výstavku je možné použiť prezentačný stolík s technickým zázemím a vystaviť si
vlastný reklamný baner.

Reklamná strana v zborníku

Reklamnú stranu do e-zborníka na formát A5 je potrebné dodať v pdf najneskôr
do 5.9.2022 na e-mail organizačného garanta konferencie.

UBYTOVANIE
Pre účastníkov je dohodnutá rezervácia priamo v mieste konania konferencie v hoteli GRAND Jasná. Rezerváciu si
musí každý účastník zabezpečiť individuálne prostredníctvom online rezervácie na stránke hotela uvedenej nižšie.
Kapacita hotela je limitovaná.

UPOZORNENIE: Rezervácia prostredníctvom promokódu je možná najneskôr do 22. 8. 2022! Po tomto
termíne rezerváciu ubytovania v hoteli GRAND negarantujeme, bude potrebné si ju zariadiť individuálne –
v cenách, ktoré ponúka hotel. Pri rezervácii ubytovania je potrebné uviesť PROMOKÓD: BECEP22
Dohodnuté cenové podmienky po zadaní promokódu sú:
1-posteľová izba Štandart / Delux

70 €/noc

75 €/noc

2-posteľová izba Štandart / Delux

80 €/noc

85 €/noc

K cene bude účtovaný miestny poplatok 1 Eur/1 osoba/ deň.

Upozorňujeme, že všetky poplatky spojené s ubytovaním je potrebné uhradiť priamo hotelu – pri rezervácii.
Výnimka je len pre štátnu správu – umožnená je platba v hotovosti – do poznámky pri rezervácii ubytovania je potrebné uviesť:
Prosíme o úhradu v hotovosti – štátna správa
V prípade, že si želáte vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry, ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte
predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo prostredníctvom bankového platobného príkazu na úhradu a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov. Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do
hotela už nie je možná.

Hotel GRAND**** Jasná, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna

USPORIADATELIA
Ministerstvo dopravy
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Slovenská cestná
spoločnosť – pobočka
pri SSC a NDS, a.s.
Člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických
spoločností

Slovenská komora
stavebných inžinierov

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

