10. – 11. október 2022
Bratislava, Hotel Saffron****

I. informácia

V období neustálého nárastu individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo významných zmien zhoršujúcich sa
klimatických pomerov je dôležité dôkladne sa zamýšľať nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný
podiel na týchto zmenách prispieť k rozvoju udržateľnej mobility. Na konferencii chceme spoločne hľadať spôsoby
– riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj
nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor
na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných
organizácií a významných ﬁriem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou. V mene
organizátorov a spolupracujúcich inštitúcií vás srdečne pozývame na toto tradičné odborné podujatie so skvelou
atmosférou a tešíme sa opäť po roku na stretnutie s vami.

TÉMY KONFERENCIE
PODPORA VEREJNEJ OSOBNEJ
A NEMOTOROVEJ DOPRAVY
Zákon o verejnej osobnej doprave a jednotný cestovný doklad
Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu
Podpora budovania bezpečnej cyklistickej infraštruktúry
Národná dopravná autorita
Zahraničné skúsenosti

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A VOZIDLÁ VOD
Využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a z nového programového
obdobia 2021-2027 (investičné projekty v doprave, reforma verejnej osobnej dopravy,
zelená doprava – dekarbonizácia, podpora alternatívnych pohonov)
Projekty v železničnej infraštruktúre
Ekologizácia vozidiel VOD
TIOP, záchytné parkoviská, P+R, B+R
Vízia na Slovensku na budovanie vysokorýchlostných železníc podobne
ako ich plánujú v okolitých krajinách V4

ĽUDSKÉ ZDROJE V OBLASTI VOD
Vzdelávanie, marketing
Motivácia
Migrácia

INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
DOPADY PANDÉMIE COVID-19 NA VOD
A NOVÉ VÝZVY PRE BUDÚCE OBDOBIE

ORGANIZÁTORI
Ä Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Ä Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
a spolupracujúce inštitúcie:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Košický samosprávny kraj
Univerzita Pardubice, ČR
České vysoké učení technické v Praze, ČR
Zväz autobusovej dopravy
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

PRÍPRAVNÝ VÝBOR
doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.

Ing. Juraj JENDRIŠÁK

Katedra technologie a řízení dopravy,
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Košický samosprávny kraj

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

prof. Ing. Jozef GNAP, PhD.

Ing. Peter KLUČKA

Katedra cestnej a mestskej dopravy,
Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mgr. Ľubomír HRADISKÝ

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Ing. Peter SÁDOVSKÝ

Ing. Zuzana HORČÍKOVÁ

prezident Zväzu autobusovej dopravy

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Ing. Martin JACURA, Ph.D.

doc. Ing. Tibor SCHLOSSER, CSc.
prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD.

Ústav dopravních systémů,
Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, ČR

Katedra dopravných stavieb,
Stavebná fakulta STU v Bratislave

ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel. +421 2 62 41 04 76
Mobil: +421 908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

10. – 11. október 2022

MIESTO KONANIA

Bratislava, Hotel SAFFRON****
Radlinského 27, Bratislava, www.hotelsaffron.sk

ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Výška účastníckeho poplatku bude upresnená v rámci pozvánky
s programom a v záväznej prihláške na konferenciu, uvažuje sa aj
so zľavou pre účastníkov zo štátnej správy a vysokých škôl.

ZBORNÍK

Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, ktorý bude recenzovaný
a publikovaný na USB kľúči a budú v rámci neho zverejnené viaceré
prednášky k daným témam, vzhľadom k tomu že do programu
konferencie budú zaradené len niektoré vybrané príspevky. Účastníkom
online konferencie bude USB zborník zaslaný spolu s daňovým
dokladom o úhrade účastníckeho poplatku.

POSTERY

V odbornom programe konferencie bude včlenený aj blok
odborných posterov.

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie môžu využiť ubytovanie v hoteli Saffron, priamo
v mieste konania konferencie. Rezerváciu je však potrebné riešiť
individuálne priamo s hotelom.
Pri rezervácii je potrebné uviesť heslo: VOD 2022
Dohodnuté cenové podmienky v hoteli Saffron****
(Ceny sú uvedené za izbu na noc, vrátane DPH a vrátane raňajok)

Štandard izba pre 1 osobu ........................................ 75 EUR
Štandard izba pre 2 osoby ......................................... 89 EUR
Daň za ubytovanie: 1,70 Eur na 1 osobu na 1 noc

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Návratka predbežnej prihlášky
(účasť, prihlásenie príspevku)

24. jún 2022

Oznámenie autorom
o akceptovaní príspevku

30. jún 2022

Zaslanie úplného textu
príspevku do zborníka

19. september 2022

