23. – 24. október 2017
Bratislava, Hotel Chopin***

Pozvánka

PARTNERI KONFERENCIE

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD, ktorá sa už tradične koná v októbri v Bratislave,
má už svoju históriu, tradíciu aj poslanie. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť
odborníkom z praxe, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj z výskumných inštitúcií a z prostredia akademickej
obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v tejto oblasti.
Aktuálne tematické okruhy, rovnako ako v minulých rokoch, poskytujú príležitosť na prezentáciu poznatkov
a skúseností z praxe a zameriavajú sa na hľadanie riešení, ako môže VOD – najmä železničná, autobusová,
mestská hromadná, ale aj nemotorová doprava, prispieť k udržateľnej mobilite v mestách a regiónoch.
Konferencia poskytuje aj príležitosť na diskusiu, na prezentáciu ﬁriem, zaujímavých projektov, prípadne
produktov z oblasti verejnej osobnej dopravy. Organizátori a členovia prípravného výboru vás na toto podujatie
srdečne pozývajú a už teraz sa tešia na stretnutie s vami v príjemnom prostredí hotela Chopin Bratislava.
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PROGRAM
8.00 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 11.00

23. október 2017 (pondelok) – 1. deň

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
OTVORENIE KONFERENCIE
Úvodné príhovory hostí a partnerov konferencie

ÚVODNÝ BLOK PREDNÁŠOK
Nevyhnutnosť komplexného prístupu k verejnej doprave
ako súčasti dopravnej politiky na Slovensku
RNDr. Vladimír TÓTH, PhD., Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Verejná autobusová doprava na Slovensku
Ing. Peter SÁDOVSKÝ, Zväz autobusovej dopravy, SK

Prevádzkový koncept ZSSK 2020+
Ing. Michal VEREŠ, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., SK

Koexistence regionální dopravy a dálkové komerční
dopravy
Ing. Jiří HORSKÝ, KORDIS, ČR

Diskusia

11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
PREDNÁŠKY
Vybrané projekty pre mestá a dopravné podniky
realizované v rámci OPII
Ing. Ján FRIEDMAN, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Ing. Václav NOVOTNÝ, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, ČR

Centrální dispečink a jeho využití v rámci ekonomiky
a kvality dopravy
Ing. Otto POSPÍŠIL, KORID LK, spol. s r.o.,ČR

Ekonomické prostredie vo verejnej doprave na Slovensku
Ing. László IVAN, Arriva Slovakia, a.s., SR

Dopravné návyky verejnosti vo vzťahu k udržateľnosti
dopravy
Mgr. Marek MODRANSKÝ, Inštitút verejnej dopravy, SR

Diskusia

13.00 – 14.30

PRESTÁVKA – OBED

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017

14.30 – 16.00

PREDNÁŠKY
Integrovaná doprava na Slovensku neplní svoje poslanie
Ing. Rastislav CENKÝ, Ing. Ján ŠARAK, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, SR

Vývoj Integrovaného dopravného systému v košickom
regióne do roku 2020
Ing. Ladislav OLEXA, PhD., Ing. Miroslav FAZEKAŠ, PhD.,
Ing. Peter ŚMIHUĽA
Košický samosprávny kraj, SR

Dopravná autorita pre Slovenskú republiku
Ing. Ondrej MATEJ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, SR

Marketingová opatření při zavádění integrované dopravy
do dalších oblastí Středočeského kraje
Ing. Filip DRÁPAL, ROPID, p.o., ČR

Vznik krajské dopravní společnosti pro provozování
linkové dopravy v Ústeckém kraji
Ing. Jakub JEŘÁBEK, Krajský úřad Ústeckého kraje, ČR

Diskusia

16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
PREDNÁŠKY
Nové severozápadné rozvojové územie Bratislavy
s riešením koľajovej dopravy
Ing. Tibor SCHLOSSER, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

Dopravná analýza verejnej autobusovej dopravy
v Bratislave a v jej širšom okolí
Ing. Richard LISICKÝ, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

Rychlá autobusová doprava v Brně
Ing. Martin VŠETEČKA, Ph.D., Ing. Martin NOVÁK
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ČR

Mýtné systémy ve městech a jejich využití
doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, ČR

Záverečná diskusia

18.00 – 18.30
18.30
19.00

FIREMNÉ PREZENTÁCIE
UKONČENIE 1. DŇA KONFERENCIE
SPOLOČENSKÝ VEČER
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PROGRAM
9.00 – 10.30

24. október 2017 (utorok) – 2. deň

PREDNÁŠKY
Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou
„Level of Service“
Ing. Vojtěch NOVOTNÝ, ROPID & ČVUT FD, ČR

Funkčný potenciál regionálnych vlakov v rámci logických
dopravno-geograﬁckých celkov
Ing. Milan ŠKORUPA, Žilinská univerzita v Žiline, SR

Increasing quality of passenger transport service with the
help of planning of driver’s rational working schedule
Zvyšovanie kvality služby verejnej osobnej prepravy
pomocou plánovania racionalizácie pracovnej služby
vodiča
Andrii GALKIN, & team of authors:
Yurii DAVIDICH, Yevhen KUSH, Nataliia DAVIDICH, Olena GALKINA
National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukrajina

Železniční linka S6 PID
Ing. Martin JACURA, Ph.D., Ing. Tomáš JAVOŘÍK
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, ČR

Diskusia

10.30 – 11.00
11.00 – 12.15

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
PREDNÁŠKY
Rozvoj elektrické MHD a jak ji účinně podporovat
Ing. Jiří KOHOUT, Ph.D., MBA, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., ČR

Trolejbus s trakčnou batériou
Ing. Viliam ŠESTINA, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Moderní mobiliář pro prostředí dopravních staveb
doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, ČR

Význam a vplyv parkovania na dopravu
Ing. Rudolf SUROVÝ, Slovenská parkovacia asociácia, SR

Diskusia

12.15 – 12.45
12.45

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA A LOSOVANIE O VOĽNÝ VSTUP NA KONFERENCIU
VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018
UKONČENIE KONFERENCIE / SPOLOČNÝ OBED

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017

POSTERY
Vybraný nástroj komunitní navigace mezi
řidiči vozidel
doc. Ing. Pavel DRDLA, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, ČR

Faktory ovlivňující spolehivost přestupních
vazeb v IDS
Doc. Ing. Josef BULÍČEK, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, ČR

Změna ekonomických ukazatelů veřejné dopravy
v souvislosti s navýšením oborových mezd
Ing. Otto POSPÍŠIL
KORID LK, spol. s r.o., ČR

Assessing The Impact Of Population Mobility
On Public Expenditures While Shopping
Posúdenie vplyvu mobility obyvateľstva
na verejné výdavky pri nakupovaní
Doc. Dr. Andrii GALKIN, PhD.
National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukrajina

Vybrané špeciﬁká pri návrhu zón pre IDS
na vybranom území Žilinského samosprávneho
kraja
Ing. Bibiána POLIAKOVÁ, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, SR

Výber dopravného prostriedku, osobný
automobil alebo prostriedok verejnej
osobnej dopravy
Ing. Jana KUPČULJAKOVÁ, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, SR
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

23. – 24. október 2017

MIESTO KONANIA

Bratislava, Hotel Chopin***

ROKOVACIE JAZYKY

slovenčina, čeština

UZÁVIERKA ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK

16. október 2017

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu,
faxom, alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie.
Elektronický formulár prihlášky môžete nájsť na
www.kongres-studio.sk

ÚHRADA KONFERENČNÝCH SLUŽIEB Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
STORNO PODMIENKY

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.

UBYTOVANIE

Pre účastníkov konferencie je zabezpečená rezervácia priamo v mieste
konania konferencie, v hoteli Chopin v 1- a 2-posteľových izbách. Upozorňujeme, že rezervácia je v rámci kapacity hotela limitovaná.
POŽIADAVKY SI VYZNAČTE V ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKE, na základe toho
Vám rezerváciu zabezpečíme. Ubytovanie budete uhrádzať priamo hotelu
– nie na náš účet!
Cena ubytovania v hoteli CHOPIN***
(vrátane raňajok, mestskej dane a parkovania):
1- posteľová izba (1/1) ....... 50 EUR / noc
2- posteľová izba (1/2) ....... 60 EUR (t.j. 30 EUR / osoba / noc)
UPOZORNENIE: Pri dvojposteľovej izbe je nutné uviesť meno spolubývajúceho, alebo sa dohodnúť priamo s hotelom na jeho doplnení.
V opačnom prípade náklady na spolubývajúceho znáša účastník!

POSTERY

V odbornom programe konferencie je včlenený blok posterov. Pre každý
poster je vyčlenená plocha na paneli s rozmermi š 70 cm, v 100 cm
(možnosť vloženia posteru pod ochrannú fóliu).

MOŽNOSTI PRE REKLAMU VAŠEJ FIRMY
(poplatky za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku – v záväznej prihláške)

VÝSTAVKA

Na výstavku je možnosť využiť stolík, reklamný panel, prípadne vlastný
reklamný baner a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.

FIREMNÁ PREZENTÁCIA

V odbornom programe je vymedzený aj blok pre ﬁremné prezentácie.
Časový priestor pre vašu prezentáciu je 15 min.

REKLAMNÁ STRANA V ZBORNÍKU

V zborníku prednášok môže mať aj vaša ﬁrma farebnú reklamnú stranu
vo formáte A5. Potrebné je dodať ju vo formáte pdf – tlačová
kvalita najneskôr do 6.10.2017 na adresu organizačného garanta
konferencie.

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017

KONTAKT

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
GALVANIHO 28, 821 04 BRATISLAVA
TEL.: +421 2 3229 9100
DOPRAVNÉ SPOJENIE:
Z hlavnej stanice:
Autobusy č. 61, 63 vystúpiť na zastávke Avion Shopping Park. Prejsť po nákupnom centre
(asi 6 minút chôdze), zabočiť doľava, a potom pokračovať peši k hotelu.
Z autobusovej stanice:
Trolejbus č. 205 s prestupom na zastávke Trnavská na autobus č. 61 a vystúpiť na zastávke
Avion Shoping Park. Prípadne iné spojenie podľa časových podmienok nájdete na www.imhd.sk
GPS:
zemepisná šírka: 48.162457 | zemepisná dĺžka: 17.182005
Ak si prajete, aby bola vaša cesta do hotela alebo z hotela úplne bez stresu, požiadajte personál, aby pre vás zabezpečil individuálnu dopravu.

KDE NÁS NÁJDETE

HOTEL CHOPIN

Prepájame Slovensko,
prepájame Európu
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument
Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie
na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom
je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie
podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej
osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.
Projekty, ktoré je možné realizovať do roku 2023, by mali slúžiť na vypĺňanie medzier
a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni,
s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru.
Východiskovým dokumentom Slovenskej republiky pre vypracovanie OPII je Strategický plán
rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020. Ten bol v januári 2017 aktualizovaný až do
roku 2030. Pri tvorbe OPII boli zohľadnené aj ďalšie dokumenty a ich stratégie určujúce priority
a ciele dopravnej politiky.
Oblasti podpory v OPII:

modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
modernizácia a rozvoj verejnej osobnej dopravy,
rozvoj vodnej dopravy,
budovanie informačnej spoločnosti.
OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet 4,6 miliardy eur (vrátane národného
spoluﬁnancovania). Ministerstvo dopravy a výstavby SR tieto ﬁnancie zo zdrojov Európskej únie
a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic
a rýchlostných ciest, obnova ciest I. triedy, modernizácia železníc, nákup nových vlakov
a ekologických vozidiel MHD či mestských integrovaných dopravných systémov, ale tiež na
projekty v oblasti vodnej dopravy a informatizácie spoločnosti.

www.opii.gov.sk
www.mindop.sk

