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PROGRAM
9. október 2014 (‰tvrtok)
Miesto konania:

8.30 – 9.30
9.30 – 10.15

10.15 – 10.45
10.45 – 12.00

Hotel Bratislava
Registrácia úãastníkov
Slávnostné otvorenie XIX. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov
● Príhovor ministra dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR Jána POâIATKA
● Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla FRE·A
● Pozdravné príhovory ãestn˘ch hostí zo zahraniãia
● Vystúpenie predsedu Slovenskej cestnej spoloãnosti Jána ·EDIVÉHO
● Odovzdanie cien Slovenskej cestnej spoloãnosti za rok 2014
Prestávka – spoloãná fotografia
Predná‰ky – odborná ãasÈ
Aktuálna situácia v cestnom hospodárstve na Slovensku
Mgr. Michal HALABICA, Ministerstvo dopravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja SR

Regionálna cestná sieÈ na území BSK a jej ‰pecifiká
Ing. Ladislav CSÁDER, Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja

Správa a údrÏba ciest v podmienkach samosprávneho kraja
JUDr. Milan VALA·IK, Regionálne cesty Bratislava, a.s.

ÚãasÈ Slovenska v projektoch pre modelovanie cestnej infra‰truktúry
v cezhraniãnom regióne strednej Európy
Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, CSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave

12.00 – 13.00

Obed

Miesto konania:

Inter hala Pasienky „HANT aréna“

13.00
13.30
14.00
18.00

Zraz futbalov˘ch muÏstiev – hala, ‰atne / Presun úãastníkov autobusom z hotela Bratislava
Slávnostn˘ nástup druÏstiev a otvorenie turnaja
Futbalov˘ turnaj
Ukonãenie turnaja a presun do hotela Bratislava

Miesto konania:

Hotel Bratislava

19.00

Spoloãensk˘ veãer s kultúrnym programom a slávnostné vyhodnotenie futbalového turnaja

10. október 2014 (piatok)
Miesto konania:

9.30 – 12.00
Miesto konania:

9.00
12.00

Hotel Bratislava
Firemné prezentácie

Parkovisko pri Inter hale Pasienky „HANT aréne“
Cestárske ródeo
súÈaÏ v jazde zruãnosti vodiãov vozidiel zimnej údrÏby
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víÈazov Cestárskeho ródea
Ukonãenie XIX. roãníka podujatia DNI slovensk˘ch cestárov
Závereãn˘ obed

V‰eobecné informácie
Termín

9. - 10. október 2014, Bratislava

Miesto konania
Slávnostné otvorenie, konferencia
a slávnostn˘ veãer

Hotel Bratislava****, Seberíniho 9, Bratislava

Futbalov˘ turnaj

Inter hala Pasienky „HANT aréna“, Trnavská cesta 29, Bratislava

Cestárske rodeo

Parkovisko pri Inter hale Pasienky „HANT aréne“

Uzávierka záväzn˘ch prihlá‰ok
Odoslanie prihlá‰ky
Úhrada poplatkov
Storno podmienky

Ubytovanie

1. október 2014
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.
Podºa cenníka a pokynov uveden˘ch v záväznej prihlá‰ke.
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 Bratislava****, Seberíniho 9, Bratislava
– kontakty sú uvedené na zadnej strane pozvánky spolu s foto hotela
DÔLEÎITÉ UPOZORNENIE:
Rezerváciu ubytovania je moÏné vykonaÈ najneskôr do 19.9.2014,
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: Vojtech ·IMON, Regionálne cesty
Bratislava, a.s., mobil: 0903 445 064, mail: rc.senec@rcba.sk

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: 0911 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 Bratislava.

Bratislava

Hotel
Bratislava
Seberíniho 9
821 03 Bratislava
Tel: +421 2 20 606 150, 151
Fax: +421 2 20 606 122
e-mail: reservation@hotelbratislava.sk
www.hotelbratislava.sk

Inter hala Pasienky
„HANT aréna“
Trnavská cesta 29
832 84 Bratislava
www.askinter.sk

Inter Hala Pasienky „HANT Aréna“

Hotel Bratislava

