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Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ
PREMÁVKY 2019
15. ročník

16. – 18. september 2019, Bešeňová, Hotel BEŠEŇOVÁ***

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy
a výstavby Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA

CIELE KONFERENCIE
Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho
života, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť. Aktuálny už pätnásty ročník konferencie BECEP poskytuje priestor na výmenu informácií súvisiacich s bezpečnosťou premávky, priestor, kde sa nielen široká odborná verejnosť, ale aj pracovníci štátnej správy,
samosprávy, dopravní policajti okresných a krajských dopravných inšpektorátov, odboru
dopravnej polície P PZ MV SR, projektanti a taktiež zástupcovia vedeckých a výskumných
inštitúcií podelia o svoje skúsenosti, nové poznatky a podnety v cestnom hospodárstve
zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.
Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI, odbornej
sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie.
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BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2019

PROGRAM
18.30 – 20.00

16. september 2019 (pondelok)

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

17. september 2019 (utorok)
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

1. deň konferencie

OTVORENIE KONFERENCIE – príhovory organizátorov a hostí
PREDNÁŠKY
u Prehľad dopravnej nehodovosti na území SR za obdobie siedmich mesiacov

roka 2019 s porovnaním rovnakého obdobia roka 2018
plk. Ing. Alexander REPASKÝ

Prezídium Policajného zboru, Odbor dopravnej polície, SR

u Nehodové lokality a opatrenia na nich

Ing. Ivan DOHNAL

Slovenská správa ciest, SR

u Stav cestných komunikácií SR

Ing. Zsolt BENKÓ

Slovenská správa ciest, SR

u Revidované technické podmienky pre zvodidlá

Ing. František BRLIŤ
CEMOS, s.r.o., SR

u Zvyšovanie úrovne bezpečnosti cestnej dopravy na D a RC

Ing. Matej RIECKY

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

PRESTÁVKA - občerstvenie
PREDNÁŠKY
u Nehody na R1 vážne – smrteľné

Ing. Peter ŠKRIPKO
Znalex s.r.o., SR

u Zranenia pri dopravných nehodách na R1

MUDr. Boris ŤAŽKÝ

primár súdneho lekárstva, SR

u Jízda v protisměru – stručná rešerše statistik a značení ve vybraných

evropských zemích

Ing. Lukáš HRABÁNEK

Ředitelství silnic a dálnic ČR

u Technické riešenia znižujúce riziko dopravnej nehody medzi vozidlom NDS,

ktoré je v statickom stave a iným pohybujúcim sa vozidlom bežnej cestnej
premávky
Ing. Miroslav BEUTELHAUSER

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

u Príčiny dopravných nehôd v kamiónovej doprave – skúsenosti z praxe

Vladimír PODMANICKÝ

SOSTEAM Slovakia, s.r.o., SR

13.30 – 15.00
15.00 – 16.30

PRESTÁVKA – obed
PREDNÁŠKY
u WIM – zhodnotenie objektívnej zodpovednosti preťažených vozidiel v ČR

Ing. Libor SUŠIL

CROSS Zlín, a.s., ČR

u Pozdlžne alebo polopriečne vetranie tunela, limity, výhody, nevýhody

jednotlivých spôsobov vetrania
Štefan ZELENÁK

Elgeo – Trading s.r.o., SR

u Modernizácia premenných dopravných značiek a dopravných zariadení

v tuneli Horelica

Ing. Dušan ONDREJČÍK

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

u Opravy a údržba na stavebných objektoch tunelov v prevádzke

Ing. Roman STERANKA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

u Simulátor ako tréningový nástroj operátorov cestných tunelov

Ing. Peter DANIŠOVIČ, PhD.

Centrum výskumu v doprave, ŽU v Žiline, SR

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

PRESTÁVKA - občerstvenie
PREDNÁŠKY
u Manažmet rizík ochrany proti padaniu skál v Slovinsku

Mgr. Ľuboš LICHÝ

Maccaferii Central Europe, s.r.o., SR

u FIREMNÁ PREZENTÁCIA
CROSS Zlín, a.s., ČR

u FIREMNÁ PREZENTÁCIA
Robert Bosch spol. s r.o, SR

18.00 – 18.30
18.30
20.30

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA
UKONČENIE 1. DŇA KONFERENCIE
SPOLOČENSKÝ VEČER

18. september 2019 (streda)
10.00 – 11.30

PREDNÁŠKY

2. deň konferencie

u Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy

Ing. Róbert BIRNSTEIN

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SR

u Bezpečnosť cyklistov

Ing. Jozef PORKERT

Signatech spol. s.r.o., SR

u Keď represia zachraňuje životy

Ing. Marián MIKO

ZTS Elektronika SKS s.r.o., SR

u Opakujúce sa chyby v dopravnom značení – poznatky z praxe

Jozef DRAHOVSKÝ
NET2C, SR

u Nehody a mimoriadne udalosti spôsobené nesprávnym zaistením nákladu

pri preprave nebezpečných vecí
Michal CINGEL

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., SR

11.30 – 12.00
12.00

Záverečná DISKUSIA
UKONČENIE KONFERENCIE
SPOLOČNÝ OBED

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2019

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín
16. – 18. september 2019
Miesto konania
Bešeňová, Hotel BEŠEŇOVÁ***
Uzávierka záväzných prihlášok 6. september 2019
Odoslanie prihlášky
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu, faxom,
poštou na adresu organizačného garanta konferecie.

On-line prihláška na www.kongres-studio.sk

Úhrada služieb

Podľa cenníka konferenčných služieb a pokynov uvede ných v záväznej prihláške.
POPLATKY ZA UBYTOVANIE – INDIVIDUÁLNE PRI REZERVÁCII UBYTOVANIA.

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 je dohodnutá rezervácia priamo v mieste konania konferencie
v Hoteli Bešeňová. Rezerváciu si musí každý účastník zabezpečiť individuálne
prostredníctvom online rezervácie na stránke hotela www.hotelbesenova.sk.
Kapacita hotela je limitovaná.
UPOZORNENIE: Rezervácia prostredníctvom promokódu je možná len len v termíne najneskôr do 16.8.2019! Po tomto termíne rezerváciu ubytovania v hoteli
Bešeňová negarantujeme, bude potrebné si ju zariadiť individuálne – v cenách, ktoré
ponúka hotel. Pri rezervácii ubytovania je potrebné uviesť PROMOKÓD: BECEP
Dohodnuté cenové podmienky po zadaní promokódu sú:
1-posteľová izba Štandart / LUX (1/1)

70 €/noc

90 €/noc

2-posteľová izba Štandart / LUX (1/2)

75 €/noc

95 €/noc

K cene bude účtovaný miestny poplatok 1 Eur/1 osoba/ deň na deň a jednorazový vstup do vodného parku.

Upozorňujeme, že všetky poplatky spojené s ubytovaním je potrebné uhradiť priamo
hotelu – pri rezervácii. V prípade, že si želáte vystavenie daňového dokladu vo forme
faktúry, ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu
uhradíte platobnou kartou, alebo prostredníctvom bankového platobného príkazu na
úhradu a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov. Zmena fakturačných
údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené priamo v mieste konania konferencie. V účastníckom poplatku je zahrnuté len občerstvenie počas konferencie. Obedy si každý účastník môže
objednať po vyznačení v tabuľke s cenami v rámci záväznej prihlášky.

MOŽNOSTI PRE PREZENTÁCIU FIRMY
Firemná prezentácia

Prezentácia firmy v programe konferencie v rozsahu 15 min.

Výstavka firemných produktov Na výstavku je možné použiť prezentačný stolík, prípadne vlastný baner a potrebné
technické vybavenie pre prezentáciu firmy.

Reklama v zborníku

V zborníku prednášok môže mať aj Vaša firma farebnú reklamnú stranu vo formáte
A5. Potrebné je dodať ju v tlačovej kvalite najneskôr do 6.9.2019 na adresu
organizačného garanta konferencie.

Hotel BEŠEŇOVÁ***, Bešeňová

www.hotelbesenova.sk

USPORIADATELIA

Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Prezídium
Policajného zboru
Ministerstva vnútra SR

Slovenská
cestná spoločnosť

Člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických
spoločností

Slovenská komora
stavebných inžinierov

Slovenská správa ciest

Národná diaľničná
spoločnosť, a.s.

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

PARTNERI KONFERENCIE

SAFETY BARRIERS

MEDIÁLNI PARTNERI

Slovenská cestná
spoločnosť – pobočka
pri SSC a NDS, a.s.

