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I. informácia

V októbri sa opäť uskutoční ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave VOD
2021, ktorá si počas dlhoročnej existencie získala popularitu a významné miesto v odborných kruhoch. Obzvlášť
v tejto dobe, kedy stále pretrváva nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo dochádza k významnému
zhoršovaniu klimatických pomerov, je veľmi dôležité zamýšľať sa nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá
má značný podiel na týchto zmenách, prispieť k rozvoju udržateľnej mobility. Na konferencii chceme poskytnúť
priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných pracovísk, dopravných
a projekčných organizácií a ﬁriem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Veríme, že spoločne dokážeme hľadať
spôsoby a riešenia ako môže železničná, autobusová, mestská hromadná doprava ale aj nemotorová doprava prispieť
k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. V mene organizátorov a spolupracujúcich inštitúcií vás na
túto konferenciu srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami.

TÉMY KONFERENCIE
DOPRAVNÁ POLITIKA DO ROKU 2025 S VÝHĽADOM
NA OBDOBIE ROKOV 2030 – 2040
dopravná politika, legislatívny rámec VOD a hodnotenie kvality, príprava právnych noriem
aktuálne súvislosti ﬁnancovania verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v nadväznosti
na pripravované európske zdroje (Plán obnovy a odolnosti a Európske štrukturálne
a investičné fondy)
tarifná politika vo VOD

ŠTANDARDY DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI,
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A VEREJNÉ SÚŤAŽE VO VOD
verejná doprava ako predpoklad udržateľnej mobility v aglomeráciách i regiónoch
regionálna a medziregionálna VOD ako štátom objednávaná služba
(porovnanie a zhodnotenie prístupov)
obstarávanie dopravných služieb, priame zadanie alebo súťaže na VOD

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VOD
znižovanie energetickej a environmentálnej náročnosti dopravy, zelená ekonomika
dopravná infraštruktúra a jej úpravy, vplyv na organizáciu VOD
rozvoj elektromobility vo VOD, vybavenie vozidiel pre zvýšenie atraktivity VOD

INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
aktuálny stav integrácie VOD, činnosť organizátorov VOD
regionálne a národné projekty pre VOD a IDS
Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy

NOVÉ TRENDY VO VOD, DOPADY COVID-19 NA VOD
nové trendy vo VOD vrátane informačných a vybavovacích systémov pre cestujúcich
opatrenia proti šíreniu pandémie COVID-19 na VOD a ich dopady
dopyt po VOD po skončení pandémie
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VSTUP NA KONFERENCIU
Vstup na konferenciu sa bude riadiť platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ súvisiacimi
s aktuálnou pandemickou situáciou. Podmienky pre vstup na podujatie budú upresnené
v pozvánke s programom, ktorú obdrží každý predbežne prihlásený záujemca najneskôr mesiac
před konaním konferencie. V prípade, že v tom čase nebude povolená možnosť organizácie
hromadných podujatí, konferencia sa uskutoční len v online priestore.

UBYTOVANIE
Možnosť ubytovania bude upresnená v záväznej prihláške, v zmysle podmienok, ktoré budú
platiť v tom čase v rámci nariadení RÚVZ.

ZBORNÍK
Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, ktorý bude publikovaný na USB kľúči.
Účastníkom online konferencie bude USB zborník zaslaný spolu s daňovým dokladom o úhrade
účastníckeho poplatku.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Návratka predbežnej prihlášky
(účasť, prihlásenie príspevku)
Oznámenie autorom
o akceptovaní príspevku
Zaslanie úplného textu
príspevku do zborníka

25. jún 2021
15. júl 2021
20. september 2021

