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Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života, 
ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť a to aj v súvislosti s aktuálnymi cieľmi Národ-
nej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Ak-
tuálny, už 16. ročník konferencie BECEP poskytuje priestor na výmenu informácií súvisiacich 
s bezpečnosťou premávky, priestor, kde sa nielen široká odborná verejnosť, ale aj pracovníci 
štátnej správy, samosprávy, dopravní policajti okresných a krajských inšpektorátov, odbo-
ru polície PPZ MV SR, projektanti a taktiež zástupcovia vedeckých a výskumných inštitúcií 
podelia o svoje skúsenosti, nové poznatky a podnety v cestnom hospodárstve zamerané na 
zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.
Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI, odbornej sekcie 
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie.

 Vývoj dopravnej nehodovosti v SR
 Analýza vplyvu dopravnoinžinierskych riešení na bezpečnosť
 Legislatíva a poznatky z oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
 Dopravné značenie – predpisy, psychológia, prax
 Cestné tunely – legislatíva, prevádzka, údržba a opravy
 Technické riešenia pre bezpečnosť ciest
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pplk. Ing. Jozef KOLÁRIK   Prezídium Policajného zboru MV SR
Mgr. Tomáš PŠENKA Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JUDr. Roman TÖRÖK    Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Ján TOMKO Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76, Mobil: +421 908 727642
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Konferencia sa uskutoční pod záštitou
ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja DOLEŽALA
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ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník na USB karte (4 GB), 
stravovanie (2x obed), občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer. Výška účastníckeho 
poplatku bola stanovená nasledovne:

Účastnícky poplatok 190 €
Účastnícky poplatok pre členov SCS a SKSI 156 €
Účastnícky poplatok pre prednášateľa (1 člen autorského kolektívu) 102 €

Ceny sú uvedené s DPH.

UBYTOVANIE
Pre účastníkov konferencie je dohodnutá hromadná rezervácia priamo v hoteli GRAND 
Jasná. Rezerváciu si však musí každý účastník zabezpečiť INDIVIDUÁLNE priamo s hotelom 
s odvolaním sa na PROMOKÓD, ktorý bude zverejnený v rámci pozvánky s programom.

Ceny ubytovania
1-posteľová izba Štandart / Delux 70 €/noc 75 €/noc
2-posteľová izba Štandart / Delux 80 €/noc 85 €/noc

ODBORNÝ PRÍSPEVOK
K prihláseniu odborného príspevku je potrebné poslať aj stručnú anotáciuv rozsahu cca 10 viet 
na e-mail organizačného garanta konferencie. Príspevky posúdia odborní garanti a následne 
bude autorom zaslaná akceptácia spolu s pokynmi na spracovanie príspevku do zborníka. 
Vybrané príspevky budú zaradené do programu konferencie na prezentáciu.

PREZENTÁCIA FIRMY
Pre fi rmy bude vyčlenený priestor na prezentáciu nasledovným spôsobom:

Firemná prezentácia v programe (max. 10 min.) 414 €

Výstavka fi remných produktov (stolík, panel, baner) alebo reklama v zborníku 414 €

Firemné logo publikované v pozvánke s programom konferencie a v zborníku 414 €
Ceny sú uvedené s DPH.

Uzávierka predbežnej prihlášky
pre účasť alebo prezentáciu príspevku  ........................

Oznámenie autorom príspevkov
o akceptácii príspevku do programu  ...........................

Zaslanie príspevku a reklamy do zborníka  ....................
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Wellness Hotel GRAND**** Jasná www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna
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