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Základné informácie: 

Cieľom priprávovánej konferencie je podporiť rozvoj dopravy, doprávnej 

infrás truktu rý á projektov z Integrováne ho regioná lneho operác ne ho prográmu 2014 - 

2020 v oblástiách cestná  doprává, z eleznic ná  doprává, verejná  osobná  doprává á 

cýklistická  doprává. Poc ás konferencie chceme predstáviť moderné trendy v oblásti 

tárifno-informác ne ho zábezpec eniá verejnej doprávý, pouz itý ch technolo gii pri riádení  

doprávý, zdieľániá bicýklov á osobný ch áutomobilov, predstáviť výuz iteľnosť dá t v 

doprávnom plá nování , budovánie inteligentne ho ekosýste mu sluz ieb á podporiť zá merý 

„Smart cities“ , „Last mile“ á Via Carpatia. 

Konferencia je určená prácovní kom s tá tnej sprá vý á sámosprá vý, vedecký m 
á odborný m prácovní kom univerzí t, výsoký ch s ko l, vý skumný ch u stávov á projekc ný m 
firmá m. 

 

Zameranie konferencie: 

Predbez ne  c lenenie konferencie podľá te m do sekcií : 
Sekcia A:  Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy  
 riadenia dopravy a kvalita služieb 

 

Sekcia B:  Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy 
v regiónoch a kvalita služieb 

 

Sekcia C:  Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, 
financovanie IDS 

 

Sekcia D:  Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom 
kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika) 

 

Príspevky a zborník: 

Odborne  prí spevký budu  poc ás konferencie prezentováne  formou predná s ok 
á prí spevkov v zborní ku. Abstrakt prí spevku v rozsáhu do 100 slov je potrebne  zásláť 
v elektronickej podobe ná zuzáná.klimovská@árr.sk, ná sledne budu  zá ujemcoviá 
informování  o zárádení  predná s ký do prográmu konferencie, resp. sekcie. Zá roven  im 
budu  zásláne  formá lne poz iádávký ná prí spevok v zborní ku, tieto ins trukcie budu  
zverejnene  áj ná web strá nke konferencie. 

 

Registrácia a konferenčné poplatky: 

Registrácia na konferenciu bude prebieháť elektronickou formou pomocou 
registrác ne ho formulá rá, umiestnene ho ná web strá nke konferencie. 
Konferenčné poplátký budú zverejnené v 2. cirkulári.  
Účástnícký poplátok bude záhŕňáť konferenčný poplátok, USB s prednáškámi 
z konferencie a elektronickým zborníkom, konferenčné máteriálý, občerstvenie, obed.  
Účástník konferencie si hrádí ubýtovánie áj cestovné nákládý sám. 
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Jazyk konferencie: 

slovenský  jázýk, c eský  jázýk,  ánglický  jázýk. 

Poc ás priebehu konferencie bude zábezpec ený  simultá nný preklád.  

 

Miesto konania konferencie: 

Hotel Yásmin, Týršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 

 

 

Organizačné pokyny: 

Cirkulá r c .2 – informá ciá c . 2 ku konferencii bude rozposláná  do 12. má já 2017. 

Uzá vierká prí spevkov so záslání m ánotá cie 31. má já 2017. 

 

Kontakty: 

Odborný garant:  

Ing. Ladislav Olexa, PhD.,  

U rád Kos icke ho sámosprá vneho krájá 

vedu ci odboru doprávý 

mobil: +421 918 766 016 

máil: ládisláv.olexá@vucke.sk 

 

Reklamný partner:   

Webex s. r. o. 

Ostrovske ho 2 

040 11 Kos ice 

Mobil: +421 918 699 666 

máil: kosice@webex.sk  
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Organizačný garant:  

Agentu rá ná podporu regioná lneho rozvojá Kos ice, n. o.  

Strojá renská  3, 040 01 Kos ice  

máil: árr@árr.sk   

Web: www.árr.sk   

 

Kontaktná osoba:  

PhDr. Zuzana Klimovská 

máil: zuzáná.klimovská@árr.sk   

Telefo n: 055 68 228 22 
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