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PROGRAM

Miesto konania:

Hotel YASMIN, Ko‰ice

12.00 – 14.00
14.00 – 14.45

Registrácia úãastníkov s obãerstvením
Slávnostné otvorenie XVIII. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov
● Príhovor ministra dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR Jána POâIATKA
● Príhovor predsedu Ko‰ického samosprávneho kraja Zdenka TREBUªU
● Príhovor primátora mesta Ko‰ice Richarda RA·IHO
● Pozdravné príhovory ãestn˘ch hostí zo zahraniãia
● Vystúpenie predsedu Slovenskej cestnej spoloãnosti Jána ·EDIVÉHO
● Odovzdanie cien Slovenskej cestnej spoloãnosti za rok 2013
Prestávka – spoloãná fotografia
Predná‰ky – odborná ãasÈ
Sektorová anal˘za cestnej infra‰truktúry

14.45 – 15.15
15.15 – 17.30

9. október 2013 (streda)

Ing. Marián HANTÁK, CSc., vedúci odd. cestného hospodárstva, Odbor pozemn˘ch komunikácií,
Ministerstvo dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR

Regionálna cestná sieÈ na území Ko‰ického samosprávneho kraja a jej ìal‰í v˘voj
Ing. Viktor KANDA, vedúci investiãného oddelenia, Správa ciest KSK

Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy v rámci Ko‰ického samosprávneho kraja
Ing. Ladislav OLEXA, PhD., vedúci odboru dopravy Ko‰ického samosprávneho kraja

Vlastnosti asfaltového krytu vozovky s obsahom gumového granulátu
Doc. Ing. Ján MANDULA, CSc., vedúci katedry geotechniky a dopravného staviteºstva, Stavebná fakulta TUKE

Praktické skúsenosti s opravami v˘tlkov na cestách II. a III. triedy
po zimnej sezóne 2012/2013
Ing. Zuzana FEJESOVÁ, technicko prevádzkov˘ námestník, Správa ciest KSK

MoÏnosti aktívnej spolupráce dopravného spravodajstva Zelenej vlny RTVS a cestárov
Ing. ªubo‰ KASALA, Rozhlas a televízia Slovenska, Slovensk˘ rozhlas, ZELENÁ VLNA

Miesto konania:

Historická radnica, Ko‰ice

18.00
19.30

Slávnostná veãera s kultúrnym programom
Veãerná prehliadka historického centra mesta Ko‰ice so sprievodcom

Miesto konania:

Infinity Aréna, Ko‰ice

8.00 – 9.00
9.00
13.30

Zraz futbalov˘ch muÏstiev v ‰portovej hale – ‰atne
Slávnostné otvorenie futbalového turnaja
Záver futbalového turnaja a presun do hotela YASMIN

10. október 2013 (‰tvrtok)

Miesto konania:

Hotel YASMIN, Ko‰ice

14.00

Obed

Miesto konania:

Parkovisko pred JUMBO centrom, Ko‰ice

15.30
18.00

Tréning vodiãov zaraden˘ch do súÈaÏe Cestárske ródeo od 9.00 hod.
CESTÁRSKE RÓDEO – súÈaÏ v jazde zruãnosti vodiãov vozidiel zimnej údrÏby
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víÈazov CESTÁRSKEHO RÓDEA

Miesto konania:

Hotel YASMIN, Ko‰ice

19.00

Spoloãensk˘ veãer s kultúrnym programom a slávnostné vyhodnotenie futbalového turnaja

Miesto konania:

Hotel YASMIN, Ko‰ice

9.00 – 11.00
11.00

11. október 2013 (piatok)

Firemné prezentácie
Ukonãenie XVIII. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov

V‰eobecné informácie
Termín

9. - 11. október 2013, Ko‰ice

Miesto konania
Slávnostné otvorenie, konferencia
a slávnostn˘ veãer

Hotel YASMIN****, Tyr‰ovo nábreÏie 1, Ko‰ice

Futbalov˘ turnaj

Infinity Aréna, Pri jazdiarni 1, Ko‰ice

Cestárske rodeo

Parkovisko pred JUMBO centrom, Masarykova 2, Ko‰ice

Uzávierka záväzn˘ch prihlá‰ok
Odoslanie prihlá‰ky

3. október 2013

Úhrada poplatkov
Storno podmienky

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

Ubytovanie

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.
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.
Úãastníci si zabezpeãujú individuálne. Pre úãastníkov je zabezpeãená rezervácia
v limitovanej kapacite priamo v mieste konania konferencie:
Hotel YASMIN****, Tyr‰ovo nábreÏie 1, Ko‰ice
– kontakty sú uvedené na zadnej strane pozvánky spolu s foto hotela
DÔLEÎITÉ UPOZORNENIE:
Rezerváciu ubytovania je moÏné vykonaÈ najneskôr do 27.9.2013,
po tomto termíne ubytovanie nezaruãujeme. Pri rezervácii uvádzajte názov podujatia „DNI slovensk˘ch cestárov“.

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: Michal KRÁª, Správa ciest Ko‰ického
samosprávneho kraja, mobil: 0917 611 170.

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 v blízkosti konferenãnej miestnosti je moÏnosÈ pouÏiÈ 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 YASMIN.

Firemná prezentácia

Prezentácia spoloãnosti v konferenãnej miestnosti v rámci programu podujatia
v rozsahu 15 minút.

Hotel
YASMIN
Tyr‰ovo nábreÏie 1
040 01 Ko‰ice
Tel: +421 55 795 11 00
Fax: +421 55 795 12 22
e-mail: reservation@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Infiniti Aréna
Pri jazdiarni 1
040 01 Ko‰ice
www.infinitiarena.sk

Hotel YASMIN

Infinity Aréna

