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Slovenská cestná spoločnosť, ako odborné stavovské združenie pôsobiace v oblasti 
 cestného hospodárstva a cestného staviteľstva, sa rozhodla obnoviť tradíciu konania 
cestných konferencií. Vyplynulo to zo snahy naplniť požiadavky odbornej verejnosti 
a svojej členskej základne, ktoré deklarovali nedostatok informácií o koncepčných 
a strategických zámeroch z tejto oblasti. Preto je cieľom konferencie informovať o ďal-
šom smerovaní cestného hospodárstva na Slovensku, o plánoch rozvoja cestnej siete 
a o zdrojoch a spôsobe fi nancovania výstavby, prevádzky a údržby cestnej siete. 
 Konferencia je určená pre širokú odbornú verejnosť, pre pracovníkov štátnej správy, 
 samosprávy, pre správcov cestných komunikácií, investorov, projektantov, pracovníkov 
výskumných organizácií a vysokých škôl.                 Ján Šedivý, predseda SCS

  Témy konferencie

1. Hlavné zámery rozvoja cestného hospodárstva a legislatíva
 (koncepcia rozvoja cestného hospodárstva, hlavné úlohy a zámery MDPT SR, Sloven-
 skej správy ciest, Národnej diaľničnej spoločnosti a samosprávy, nová legislatíva)

2. Technická politika, stav cestnej siete a jej ďalší rozvoj
 (technické normy a predpisy, vývoj dopravy, bezpečnosť cestnej premávky, súčasný
 stav cestnej siete a  koncepcia jej rozvoja, informačné systémy, uplatňovanie telema-
  tiky, investičná príprava stavieb)

3. Financovanie cestného hospodárstva
 (stratégia fi nancovania cestného hospodárstva, štrukturálne fondy EU, zavedenie elek-
 tronického spoplatnenia, verejno-súkromné partnerstvo - PPP) 

Sprievodnou akciou konferencie bude výstava v priestoroch konania konferencie.

  Odborný garant

Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc.
predseda Slovenskej cestnej spoločnosti

   Organizačný garant

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ, Ing. Gabriela ELIÁŠOVÁ 

Hálova 5, 851 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/62413223

Mobil: 0915 882444, 0948 883443

e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk, http:/www.kongresm.sk 
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26. marec 2009 (štvrtok) – 26. marec 2009 (štvrtok) – 1. deň1. deň

10.00 – 13.00 Registrácia účastníkov (občerstvenie na privítanie)

13.00 – 13.30 Otvorenie konferencie

 Príhovor ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra VÁŽNEHO

 Príhovor predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti Jána ŠEDIVÉHO

13.30 – 15.15 Prednášky

 TÉMA č.1 
 – Legislatíva a hlavné zámery rozvoja cestného hospodárstva

  Legislatívne zmeny v oblasti cestného hospodárstva

  Peter ŠTEFÁNY, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  Hlavné úlohy a zámery Národnej diaľničnej spoločnosti 

  Igor CHOMA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

  Hlavné úlohy Slovenskej správy ciest pre najbližšie obdobie

  Roman ŽEMBERA, Slovenská správa ciest

  Poslanie samosprávnych krajov pri správe a údržbe ciest

  Vladimír KOZÁK, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 Diskusia

15.15 – 15.45   Prestávka s občerstvením

15.45 – 18.00   Prednášky

                        TÉMA č. 2
 – Cestná sieť a jej ďalší rozvoj

  Progra m rozvoja cestnej infraštruktúry Slovenska

  Pavol KIRCHMAYER, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  Sieť TEM a jej perspektíva v Európskom dopravnom priestore

  Marián HANTÁK, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  Investičná príprava stavieb 

  Juraj ČERMÁK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

  Národný systém dopravných informácií

  Jozef POLČIC, Slovenská správa ciest

  Cestná databanka SR

  Alica SZEBÉNYIOVÁ, Slovenská správa ciest

  Bezpečnosť cestnej premávky 

  Ivan DOHNAL, Slovenská správa ciest

 Diskusia

18.00 Spoločenský večer
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27. marec 2009 (piatok) – 27. marec 2009 (piatok) – 2. deň2. deň

9.00 – 10.00 Prednášky

 TÉMA č.3 –
 Technická politika a fi nancovanie cestného hospodárstva

  Súčasný stav a vývoj technických štandardov

  Eva HOLEŠČÁKOVÁ, Slovenská správa ciest

  Realizácia projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP)

  na Slovensku 

  Vladimír ŽIARNY, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  Operačný program Doprava - Budovanie magistrál pre Európu

  Peter MATUŠKA, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

10.00 – 10.30   Prestávka s občerstvením

10.30 – 11.30 Prednášky - pokračovanie témy č. 3

  Spoplatnenie cestnej infraštruktúry 

  Ľubomír PALČÁK, Výskumný ústav dopravný, a.s.

  Možnosti fi nancovania vedy a výskumu pre cestné

  hospodárstvo

     Ján ŠEDIVÝ, Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

    Diskusia

11.30  Závery a ukončenie konferencie



   Všeobecné informácie 

Termín a miesto konania 
26.- 27. marec 2009, Bratislava, SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Prihlášky
Záväznú prihlášku po jej vyplnení prosíme zaslať najneskôr do 23. marca 2009 na adresu orga-
nizačného garanta konferencie.

Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok uvedený v cenníku služieb na záväznej prihláške zahŕňa náklady na orga-
nizačné zabezpečenie konferencie, zborník prednášok, občerstvenie. Príslušnú čiastku prosíme 
uhradiť do 23. 3. 2009 na účet organizačného garanta, resp. dodávateľa, ktorý je uvedený 
v rámci záväznej prihlášky. Pri úhrade bankovým prevodom prosíme do poznámky uviesť  IČO 
spoločnosti,  ktorá realizuje úhradu.
Pri úhrade účastníckeho poplatku po stanovenom termíne budeme požadovať predloženie kópie 
dokladu o zaplatení pri registrácii, kde bude účastníkom zároveň vydaný i účtovný doklad.

Rokovacie jazyky
Slovenčina, čeština.

Výstava
V priestoroch konania konferencie bude vyčlenená plocha  pre výstavu s potrebným technickým 
zázemím. Bližšie informácie získate u organizačného garanta konferencie.

Sprievodný program
26. 3. 2009 o 18.00 –  Spoločenský večer 

Ubytovanie
Účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. Možnosť ubytovania je priamo v mieste konania 
 podujatia.  Ceny ubytovania – dvojposteľová izba 49,78  EUR/noc,  jednoposteľová izba 31,53 EUR/noc.

Kontakt na hotel SÚZA:

Tel.: 02 59354114
e-mail: manager@suza.sk
kontakt: Ing. Lenka Šebestová
www.suza.sk

Dopravné spojenie 

Z Hlavnej stanice: 

autobus č. 41 – na zastávku Šafranová 

Z autobusovej stanice Mlynské nivy: 

trolejbus č. 210 – na Hlavnú stanicu  
z Hlavnej stanice
autobusom č. 41 – na zastávku Šafranová

Miesto konania
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