Konferencia Dopravné inžinierstvo 2019
Téma konferencie:
Ako plánovať dopravu pre ľudí, nie len pre autá.

18.- 19. júna 2019
Pozvánka
Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na
medzinárodnú odbornú a vedeckú konferenciu

Dopravné inžinierstvo 2019

Cieľ konferencie
Súčasné mestá čelia problémom s dopravou, ktoré sú často spôsobené nevhodnou
organizáciou dopravy ako aj dlhodobým neriešením dopravy a mobility ako celku. Z tohto
dôvodu sme za cieľ konferencie ustanovili inovatívne možnosti riešenia dopravy,
inovatívnych prístupov v podmienkach SR a ČR. Navyše priestor na konferencii bude slúžiť
na výmenu odborných ako aj vedeckých poznatkov z riešenia problematiky dopravného
inžinierstva na Slovensku a v zahraničí. Konferencia je určená profesijným organizáciám
venujúcim sa dopravnému inžinierstvu, orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj vedecko
výskumným inštitúciám a neziskovým organizáciám.

Miesto konania: Hotel Forton***, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Tematické oblasti konferencie:










nové a inovatívne riešenia organizácie dopravy v mestách,
dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy,
verejná osobná doprava, cyklistická a pešia doprava,
nové prvky mobility v mestách,
upokojovanie dopravy,
dopravné značenie,
Smart cities a využívanie informačných technológii v doprave,
inteligentné dopravné systémy,
parkovanie – statická doprava, a pod.

Čo ponúkame
Pre orgány štátnej správy, samosprávy: možnosť získania najnovších poznatkov v oblasti
riešenia organizácie dopravy.
Pre súkromné spoločnosti: možnosť prezentovania nových prístupov, riešení, technológií
ako aj výmenu poznatkov s ostatnými účastníkmi konferencie.
Týmto pozývame všetky inštitúcie a organizácie, ktoré sa môžu pochváliť novými poznatkami
alebo riešeniami v uvedených tematických oblastiach, aby prišli svoje skúsenosti prezentovať
na konferenciu.

Termín na registráciu na konferenciu
Termín na registráciu na konferenciu so zľavneným vložným:

30. apríl 2019

Termín na zaslanie názvu a abstraktu príspevku (max. 200 slov):

12. apríl 2019

Termín na zaslanie celého príspevku:

17. máj 2019

Všetky vybrané príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku konferencie.
Možnosti účasti:
 aktívna účasť s prednáškou,
 pasívna účasť – poslucháč,
 firemná prezentácia.

Registrácia na konferenciu (online)
TU kliknite na link (budete presmerovaný na registračnú webstránku).

Konferenčné poplatky
Typ vložného

Konferenčný poplatok
úhrada do 30.4.2019 úhrada po 30.4.2019
100 €
130 €
150 €
180 €
60 €
80 €
kontaktujte organizačný výbor

Orgány štátnej správy a samosprávy, MVO,OZ,NO
Ostatní účastníci konferencie
Uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti**
Firemná prezentácia na konferencii*
Pozn.
vložné pre účastníka obsahuje obedy,večeru, občerstvenie počas konferencie, konferenčné materiály
* vlastné vyhradené miesto počas konferencie na výstavu, reklamu, prezentáciu
Uvedené ceny sú s DPH.

** zahraničné organizácie platia cenu bez DPH , teda 50 Euro/64 Euro

Platobné inštrukcie
Názov:

Číslo účtu - IBAN:
Variabilný symbol:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SK8181800000007000269888
18062019

IBAN:
BIC/SWIFT:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK8181800000007000269888
SPSRSKBAXXX

Do poznámky prosíme uviesť meno účastníka.
Povinný údaj: fakturačné údaje účastníka (fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH)

Web konferencie

https://konferenciadi.uniza.sk/

