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I .  i n f o r m á c i a



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 fi riem, 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.

DOPRAVNÁ OBSLUŽNOSŤ MIEST A KRAJOV 
›› plány udržateľnej mobility a územné generely dopravy
›› plány dopravnej obslužnosti krajov a miest
›› operačné programy
›› právne prostredie v oblasti VOD
›› VOD a verejné súťaže
›› ekonomika verejnej osobnej dopravy
›› tvorba bezbariérového prostredia v oblasti VOD

INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY A SMART CITIES
›› ich úloha a využitie pre VOD
›› elektromobilita
›› VOD a rozvoj miest
›› využitie sociálnych sietí v oblasti VOD

NEMOTOROVÁ A STATICKÁ DOPRAVA
›› alternatívne druhy dopravy
›› nemotorová doprava, jej využitie a väzba na VOD
›› problematika statickej dopravy
›› VOD a rozvoj turistického ruchu

INTEGRÁCIA VOD
›› štruktúra tarify a odbavovacích systémov
›› plánovánie linkového vedenía
›› optimalizácia cestovných poriadkov
›› informačné systémy pre VOD
›› prestupné terminály a ich interakcia s okolím
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ORGANIZÁTORI
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

TERMÍN A MIESTO KONANIA

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

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Odborné a fi remné prezentácie, výstavka fi remných produktov, sekcia odborných posterov 
pre doktorandov VŠ, iné odborné postery, odborné diskusie a spoločenský program.

UBYTOVANIE

Účastníci si zabezpečujú individuálne. 

ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV A POSTEROV

Príspevky a postery prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) 
jazyku v zborníku, ktorý bude súčasťou konferenčného balíka pre účastníkov.

NOVINKA
PRE DOKTORANDOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Organizátori ponúkajú možnosť publikácie odborného príspevku v zborníku príspevkov, ktorý 
bude recenzovaný dvoma nezávislými recenzentmi – aj bez účasti na konferencii (symbolický 
poplatok). V prípade účasti a prezentácie odborného príspevku / odborného posteru v programe 
bude pre doktorandov stanovená zľava v rovnakej výške ako pre štátnu správu.

INFORMÁCIA PRE PREDNÁŠATEĽOV

Pri prihlásení príspevku / odborného posteru prostredníctvom predbežnej prihlášky je  potrebné 
v stanovenom termíne poslať stručnú anotáciu v rozsahu cca 5 viet na e-mail organizačného 
garanta konferencie.

Zaslanie úplného textu
príspevku do zborníka

Oznámenie autorom
o akceptovaní príspevku

Návratka predbežnej prihlášky
pre účasť alebo prezentáciu v programe 14. júl 2017

 
28. júl 2017

 
18. september 2017 


