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Program

29. jún
utorok

12:00 - 12:50

Registrácia účastníkov

13:00 - 13:30

Otvorenie konferencie a slávnostné príhovory

13:30 - 14:30
		
		
		
		

Panelová diskusia: Perspektívy rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku
Andrej DOLEŽAL – minister dopravy a výstavby SR
Peter VARGA – generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR
Erna DOHNÁLIKOVÁ – generálna riaditeľka Sekcie riadenia projektov MDV SR
moderuje Peter BIELIK

14:30 - 15:00

Prestávka

15:00 - 16:15

Téma 1

Svetová cestná asociácia PIARC – jej poslanie a aktivity v SR

		
PIARC – poslanie, aktivity a strategické smerovanie
		Claude VAN ROOTEN, Svetová cestná asociácia PIARC
		
Stav prípravy Svetového cestného kongresu v Prahe 2023
		Peter MONDSCHEIN, Václav NEUVIRT, Česká silniční společnost
		
Spolupráca Slovenska na príprave a organizovaní Cestného kongresu v Prahe
		Peter VARGA, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
		
Činnosť a aktivity Slovenského národného komitétu PIARC
		Ján ŠEDIVÝ, Marián HANTÁK, Slovenská cestná spoločnosť
		Diskusia
16:15 - 16:30

Prestávka

16:30 - 17:45

Téma 2

Cestné staviteľstvo a cestné hospodárstvo

		
Súčasné výzvy v cestnom hospodárstve a rozvoj cestnej infraštruktúry
		Peter VARGA, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
		
Eurofondy v doprave
		Ľuboš ĎURIČ, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
		
Doprava a mobilita na Kysuciach
		Jozef MOZOL, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
		
Hodnotenie štúdie realizovateľnosti cestných projektov – Rýchlostná cesta R8
		Rastislav FARKAŠ, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR
		Správa a údržba ciest a mostov v podmienkach samosprávnych krajov
		Marcel HORVÁTH, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
		Diskusia
18:00 		

Mostárska modelárska súťaž

19:00 		

Spoločenský večer

Cestná
konferencia
2021

Záväzná prihláška
Objednávka

Priezvisko, meno, titul (v prípade viacerých účastníkov, priložte prosím zoznam)

1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
kontaktná osoba ........................................................................................................................
tel. ...................................................

e-mail ........................................................................

Objednávateľ

Názov spoločnosti / inštitúcie

................................................................................................................................................
ulica, č. .....................................................................................................................................
PSČ ...................................

mesto ..........................................................................................

IČO ..............................................

DIČ / IČ DPH .................................................................

Bankové spojenie
názov peňažného ústavu ............................................................................................................
číslo účtu / kód banky .................................................................................................................

Online rezervácia na www.ankov.sk

Uzávierka prihlášok

24. jún 2021

Organizačný
garant

ANKOV group, s.r.o.
Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 900 28
info@ankov.sk
+421 903 626 434		

IČO 46 025 464

www.ankov.sk		

IČ DPH SK2023197374

RESTART agency, s.r.o.
Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 900 28

Bankové
spojenie
na úhradu

info@restartagency.sk

IČO 36 633 518

www.restartagency.sk

IČ DPH SK2021933287

IBAN SK04 8330 0000 0026 0069 1756
BIC
FIOZSKBAXXX - FIO BANKA
CZK v Českej republike
2600691756 / 2010

Cenník konferenčných služieb
Účastnícky poplatok

Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena celkom (EUR)

členovia SCS

133,34

26,67

160,-

ostatní

160,00

32,00

192,-

250,00

50,00

300,-

Výstavka (1. deň počas konferencie)
Objednanú službu prosíme vyznačiť v príslušnom políčku.

Informácie
o platbe

Účastnícky poplatok uvedený v cenníku zahŕňa náklady na organizačné
zabezpečenie konferencie, zborník príspevkov na USB, občerstvenie a obed.
Príslušnú čiastku prosíme uhradiť na vyznačený účet dodávateľa.

Termín úhrady najneskôr do 28. júna 2021
Pri úhrade poplatku po tomto termíne je nutné, aby účastník pri registrácii predložil kópiu dokladu o zaplatení.

Upozornenie pre platbu prostredníctvom bankového prevodu!
Pre správne vystavenie daňového dokladu je nutné do poznámky uviesť: meno prihlasovaného účastníka - názov spoločnosti
(objednávateľa). Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii, alebo zaslaný poštou na adresu objednávateľa.

Uhradená suma ........................................................
Dátum úhrady ...........................................................

..........................................................................................
pečiatka a podpis objednávateľa

30. jún
streda
8:30 - 9:30

Program
Téma 3 časť 1.

Príprava a výstavba cestnej infraštruktúry

		
Analýza raného štádia v betónových stenách na základových doskách
		(dizertačná práca ocenená SCS)
		
Lýdia LEPPÄKORPI, Stavebná fakulta STU v Bratislave
		
Príprava úsekov diaľnic a ciest
		Ján ZÁHRADNÍK, Slovenská cestná spoločnosť
		
Stagnácia v príprave projektovej dokumentácie a jej dopad na výstavbu
		Igor JAKUBÍK, DOPRAVOPROJEKT, a.s.
		
Multikriteriálne hodnotenie ponúk z pohľadu uchádzača
		Mojmír ŠTEFANEC, Váhostav-SK, a.s.
9:30 - 10:00

Prestávka

10:00 - 11:00

Téma 3 časť 2.

Príprava a výstavba cestnej infraštruktúry

		
Výstavba vybraných objektov stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh
		Martin PTAK, EUROVIA SK, a.s.
		
Zaujímavosti z výstavby úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa
		Dušan TELTSCH, Metrostav DS a.s.
		
Budovanie technológií pre dopravnú infraštruktúru
		Pavel VRBIČAN, DELTECH, a.s.
		
Personálny rozvoj, vzdelávanie, inovácie
		František SCHLOSSER, Slovenská cestná spoločnosť
		Diskusia
11:00 - 12:00

Závery konferencie za účasti zástupcov vedenia MDV SR

12:00 		
Ukončenie konferencie
		Občerstvenie

Všeobecné
informácie

Organizátor
Slovenská cestná spoločnosť
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností (ZSVTS)

Termín
a miesto
konania

29.-30. jún 2021

Prihláška

Prihlásenie na konferenciu je možné od 7. júna 2021 ONLINE
cez registračný formulár na web stránke Organizačného garanta
konferencie www.ankov.sk.

DoubleTree by Hilton, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava
bratislava.reservations@hilton.com
+421 2 32340 111

Uzávierka
záväzných prihlášok

24. jún 2021

Účastnícky poplatok
Členovia SCS
Ostatní

Organizačný
garant

133,34 € + DPH = 160 €
160 € + DPH = 192 €

ANKOV group, s.r.o.
Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 900 28
info@ankov.sk
+421 903 626 434
www.ankov.sk

Možnosti
pre reklamu
Ubytovanie

Na výstavku je možnosť využiť stolík, prípadne vlastný reklamný baner
a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.
Cena za výstavku
250 € + DPH = 300 €

Účastníci konferencie si zabezpečujú individuálne. Dohodnutá zľava
pre účastníkov konferencie v hoteli DoubleTree by Hilton je garantovaná
do 24. júna 2021, alebo do vypredania kapacity ubytovania.
Štandard single (obsadená 1 osobou)
Štandard double (obsadená 2 osobami)

85 €
100 €

Pri rezervácii je potrebné nahlásiť názov podujatia:
„Cestná konferencia 2021“!

Storno
podmienky

Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je storno
poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr, aj v prípade
neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.

