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PROGRAM
8. október 2015 (ŠTVRTOK)
Miesto konania:

8.30 – 9.30
9.30 – 10.15

10.15 – 10.45
10.45 – 12.00

HOTEL Holiday Inn
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Slávnostné otvorenie 20. ročníka Dní slovenských cestárov
● Príhovor zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
● Príhovor zástupcu Žilinského samosprávneho kraja
● Pozdravné príhovory čestných hostí zo zahraničia
● Vystúpenie predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti Jána ŠEDIVÉHO
● Odovzdanie Ceny Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2015
PRESTÁVKA – spoločná fotografia
PREDNÁŠKY – odborná časť
Eurofondy – hlavný zdroj financovania cestnej infraštruktúry
JUDr. Denisa ŽILÁKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Rozvoj dopravy a cestná infraštruktúra vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Ivan MOKRÝ, Žilinský samosprávny kraj

Správa a údržba ciest v Žilinskom samosprávnom kraji
Ing. Ivan FÁBRY, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Dopravné modely pri riešení výhľadových prepravných vzťahov
Prof. Ing. Ján ČELKO, CSc., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

12.00 – 13.30

Obed

Miesto konania:

Športová hala – Stredná priemyselná škola stavebná

13.30 – 14.00
14.00
18.00

Sústredenie futbalových mužstiev v športovej hale – šatne
Presun účastníkov do športovej haly kyvadlovou dopravou z hotela Holiday Inn
Slávnostné otvorenie futbalového turnaja
Záver futbalového turnaja a presun kyvadlovou dopravou do hotela Holiday Inn

Miesto konania:

Hotel Holiday Inn

19.00

Slávnostný večer s kultúrnym programom a vyhodnotenie futbalového turnaja

9. október 2015 (PIATOK)
8.00 – 10.00

TECHNICKÁ EXKURZIA: D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno

Miesto konania:

Parkovisko pri Športovej hale na Bôriku v Žiline

10.00

CESTÁRSKE RODEO
súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazov cestárskeho ródea
Ukončenie 20. ročníka Dní slovenských cestárov

12.00

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín

8. - 9. október 2015, Žilina

Miesto konania
Slávnostné otvorenie, konferencia
a slávnostný večer

Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Futbalový turnaj

Športová hala – SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Cestárske rodeo

Parkovisko pri Športovej hale na Bôriku v Žiline

Uzávierka záväzných prihlášok
Odoslanie prihlášky
Úhrada poplatkov
Storno podmienky

Ubytovanie

28. september 2015
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu, faxom,
alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie. Využite možnosť
elektronickej prihlášky na www.kongres-studio.sk.
Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
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.
Účastníci si zabezpečujú individuálne. Pre účastníkov je zabezpečená rezervácia
v limitovanej kapacite za zvýhodnenú cenu priamo v mieste konania konferencie:
Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina
– kontakty sú uvedené na zadnej strane pozvánky spolu s foto hotela
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Rezerváciu ubytovania je možné vykonať najneskôr do 25.9.2015,
po tomto termíne ubytovanie nezaručujeme. Pri rezervácii uvádzajte názov podujatia „Dni slovenských cestárov“.

Futbalový turnaj

Tradičnou súčasťou programu podujatia je aj futbalový turnaj. Organizačné
záležitosti rieši riadiaci výbor zložený zo zástupcov jednotlivých mužstiev.
V prípade potreby kontaktujte garanta: Ing. Pavol HABOVŠTIAK, Správa ciest
ŽSK, mobil: 0918 893 504, e-mail: dss.sczsk@vuczilina.sk.

CESTÁRSKE RODEO

Vyvrcholením programu podujatia je súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby. Meno súťažiaceho vodiča je potrebné prihlásiť v záväznej prihláške
a zaplatiť príslušný poplatok podľa cenníka. Pokyny týkajúce sa pravidiel Vám pošleme na požiadanie – e-mail: lukackova@kongres-studio.sk. Podrobnejšie informácie
o súťaži získate u hlavného rozhodcu Ing. Mariána ZIBURU, kontakt: 0911 881 650.

MOŽNOSTI PRE REKLAMU VAŠEJ FIRMY
Výstavka

Na výstavku pred konferenčnou miestnosťou je možné využiť stolík, reklamný panel,
prípadne vlastný reklamný baner a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti. Poplatok za výstavku je uvedený v cenníku služieb, v záväznej prihláške.
Ponúkame aj možnosť výstavky na vonkajšej ploche vymedzenej v blízkosti Športovej
haly na Bôriku v Žiline – počas konania súťaže Cestárske rodeo na 2. deň podujatia.

Žilina

Hotel
Holiday Inn Žilina
Športová 2, 010 01 Žilina
Tel. : +421(0)41 5050 120
Fax: +421(0)41 5050 101
e-mail: reservations@holidayinn-zilina.sk
www.holidayinn-zilina.sk

Hotel Holiday Inn

Športová hala – SPŠ stavebná

Parkovisko pri Športovej hale na Bôriku

