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v rámci programu
Európsky rok železníc 2021

Konferencia

Európsky parlament a Rada Európskej únie 
rok 2021 vyhlásili za Európsky rok železníc. 
Cieľom je podpora železníc ako ekologickej 
alternatívy cestovania, propagácia udržateľného 
cestovania a cestovného ruchu a motivácia ľudí, 
aby vlaky využívali na spoznávanie Európy a jej 
kultúrneho dedičstva.

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Výbor pre regionálny rozvoj
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Rámcový program konferencie
1. deň           štvrtok, 24. jún 2021
Hotel Zerrenpach, Osrblie:
 8.30 — Prezencia účastníkov
 9.00 — Prezentácie a odborné prednášky vyplývajúce 

z cieľov konferencie
12.00 — Obed
14.00 — Špecializovaný seminár „Úloha úzkokoľajnej železnice 

v obsluhe regiónov“, prezentácie zahraničných dopravcov

2. deň           piatok, 25. jún 2021
Stanica Chvatimech (ČHŽ):
 9.00 — Spustenie projektu Čiernohronská elektrická železnica, 

slávnostné „zdvihnutie zberača“ a vernisáž výstavy 
„Tvoríme krajinu pre ľudí“ v stanici Chvatimech

10.00 — Exkurzia po tratiach Čiernohronskej železnice:  
Chvatimech – Čierny Balog – Dobroč – Vydrovská dolina, 
Lesnícky skanzen

Odborní garanti a konzultanti konferencie 
Ing. Aleš Bílek  
riaditeľ Čiernohronskej železnice

doc. Ing. Peter Jančura PhD. 
krajinný ekológ, vysokoškolský pedagóg

Ing. Igor Chovanec 
vedúci ateliéru Parabola, expert na dopravné systémy

Ing. Emanuel Šíp 
predseda dopravnej sekcie Hospodárskej komory Českej republiky

Sprievodný program
Večerný program, 24. jún 2021,  
ČHŽ, odbočka Svätý Ján:
VLAKOVÝ PIKNIK V PRÍRODE — občerstvenie spojené 
s voľnočasovými aktivitami v prírode

Jazdy na pákových a šliapacích drezinách ● Ukážky výroby syra 
● Opekanie syrov, údenín a mias na otvorenom ohni ● Ochutnávka 
miestnych jedál a nápojov ● Folklórne vystúpenie ● atď.

Dress code: casual (večer a v noci odporúčame teplé oblečenie)

Záver oficiálneho programu, 25. jún 2021,  
ČHŽ, stanica Čierny Balog:
ODHALENIE BRONZOVEJ PLAKETY ČHEŽ 
(po obede v staničnej reštaurácii Lampáreň)

Toto je predbežná pozvánka;  
detailný program bude špecifikovaný neskôr.

Miesto: Hotel Zerrenpach***, Osrblie
ul. Anderlová 224
Slovenská republika

Termín: 24. – 25. jún 2021
(príchod možný 23. júna 2021, 
odchod možný 27. júna 2021)

Dress code: casual business

Iniciatíva regiónov a miest

“

„ Progresívne  
rozvojové možnosti dopravy 

v sídlach a regiónoch
Ekologické  

dopravné systémy

Ciele a hlavné témy konferencie
Úloha úzkorozchodnej železnice  
v obsluhe regiónov
Vzťah medzi rozvojom územia a úrovňou dopravy; doprava ako 
jeden z hlavných faktorov fungovania a prosperity sídiel a regiónov
Revitalizácia Čiernohronskej železnice (ČHŽ) a rozvojové zámery 
železničnej dopravy (nielen) v rekreačnej oblasti Chopok-juh
Moderné dopravné systémy  
a ťažisko inovácií v území Čiernohronského mikroregiónu
Alternatívne možnosti dopravy  
v kontexte s elimináciou preexponovanej individuálnej dopravy, 
výhody dopravy po železnici, komfortný systém pre cestujúcich 
(nepravidelné cesty abonentov, pravidelné cesty rezidentov)
Výhody úzkeho rozchodu na železnici — prírodné pomery,  
ochrana prírody a pamiatok
Zapojenie Čiernohronskej elektrickej železnice (ČHEŽ) do Integro-
vaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho 
kraja (IDS BBSK) a z toho vyplývajúce výhody pre región
Doprava na rekreačné strediská (pokojná v lete, rušná v zime);  
zážitkové jazdy
Vplyv dopravných systémov na kvalitu  
a ponuku atribútov cestovného ruchu
Krajinárske a prírodno-ochranné aspekty dopravy  
v kontexte s exponovaným prírodným územím;  
výhody nenáročnej koľajovej dopravy v krajine
Príklady zapojenia úzkorozchodnej železnice  
do dopravnej obsluhy regiónu zo zahraničia  
(Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko)
Rôznorodosť názorov; myšlienka, námet, zámer;  
dialóg medzi negatívnymi a pozitívnymi prístupmi  
(jednotnosť v pestrosti, pestrosť v jednotnosti)

Účastnícky poplatok 
Prednášajúci inzerent: 250 eur 
Neprednášajúci inzerent: 125 eur 
Prednášajúci hosť, vyžiadaná prednáška: 0 eur 
Poslucháči, účastníci konferencie: 30 eur

V cene je dvojdňový program v hoteli Zerrenpach s obedom 
24. júna 2021 a všetky sprievodné programy vrátane transferov. 
V cene nie je zahrnuté ubytovanie — to si zabezpečí každý sám 
podľa individuálneho výberu izieb v hoteli Zerrenpach, alebo inde.

Generálny mediálny partner

Záujem o účasť na konferencii je potrebné potvrdiť 
do 31. marca 2021.

P O Z V Á N K A
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