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Cieľ odborného seminára 
 
 Odborný seminár je zameraný na aktuálne  problémy, s ktorými 
sa potýkajú podnikatelia, prevádzkovatelia,  štátna a verejná správa, 
v cestnej doprave v SR.  
  Cieľom seminára je informovať hlavne o aktuálnych 
a pripravovaných zmenách v legislatíve a poskytnúť najaktuálnejšie 
informácie  o: 
• príprave novely zákona o cestnej doprave a vykonávacích predpisoch, 
• aktuálnom stave legislatívy o podmienkach prevádzky vozidiel na 

pozemných komunikáciách,  
• skúsenostiach predstaviteľov zväzov dopravcov a zasielateľov                  

so súčasným  vývojom v SR a EÚ, 
• zabezpečením dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou 

a kvalite hromadnej osobnej dopravy, 
• aplikácií kontrol dodržiavania sociálnej legislatívy do praxe, 
• aktuálnych zmenách v európskych normách (EN), ktoré majú vzťah 

k upevňovaniu nákladu v cestnej doprave a regulácii cestnej nákladnej 
dopravy, kvalite  a environmentu. 

• nových informačných systémoch v doprave a logistike, atď. 
 

 
SEMINÁR JE URČENÝ PRE: 

 
⇒ dopravcov vykonávajúcich cestnú  nákladnú dopravu, 
⇒ dopravcov vykonávajúcich  autobusovú dopravu a mestskú 

hromadnú dopravu, 
⇒ pre manažérov dopravných firiem a závodovej dopravy, 
⇒ pre pracovníkov úradov a odborov dopravy verejnej správy 

a samosprávy a pedagógov z odborných  stredných a vysokých 
škôl. 

 
www stránka seminára: 

http://fpedas.uniza.sk/~cedop 



ODBORNÝ SEMINÁR SA KONÁ PO ZÁŠTITOU: 

Ing. Milín Ka ňuščák 
generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy, 

pozemných komunikácii a investičných projektov 
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky (MDV a RR SR) 

 
ODBORNÍ GARANTI: 

prof. Ing. Jozef  Gnap, PhD. 
 vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy, F PEDAS,  

         Žilinská univerzita v Žiline 
Ing. Jozef  Tisovský, PhD. 

riaditeľ odboru cestnej dopravy, MDVRR SR 
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

 prodekan pre vzdelávanie, FPEDAS  
Žilinská univerzita v Žiline 

 
 

ORGANIZA ČNÝ A PRÍPRAVNÝ VÝBOR: 

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., (041-5133 500) 
predseda prípravného výboru  

Ing. Renáta Škulcová (041 – 5133 501) 
Bc. Mária Ďurišová (041 – 5133 053) 
Ing. Viera Špalková (041 – 5133 052) 
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. (041 – 5133 531) 
Ing. Jozef Paľo, PhD. (041-5133 514) 
Ing. Juraj Jagelčák, PhD. (041-5133 525) 
 
Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS 
Katedra cestnej a mestskej dopravy 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina  
telefón:  041/5133501    fax:        041/5131523 
E-mail: kcmd@fpedas.uniza.sk 



        
 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ 

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou 
sférou a univerzitným prostredím.  

ITMS  26112030004 
 
 

MIESTO KONANIA: 
 

HOTEL DIERY, TERCHOVÁ – BIELY POTOK 
Odborný seminár po niekoľkých rokoch mení miesto konania. 

Seminár sa uskutoční v krásnom prostredí Národného parku Malá  
Fatra. 

Hotel Diery sa nachádza na začiatku najznámejšieho a najobľúbenejšieho 
turistického chodníka v Malej Fatre, ktorý vedie cez známe Jánošíkove 
Diery. Sú súčasťou oblasti Veľkého Rozsutca (1609 m), ktorý je národnou 
prírodnou rezerváciou. 

 
Upozornenie: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu  rokovacej 
miestnosti odborného seminára je počet účastníkov seminára 

limitovaný na 100. 
 
 

 
 

http://www.hotel-diery.sk 



RÁMCOVÝ PROGRAM  SEMINÁRA 
 
1. deň (17. 05.2011) 
 
Od 8.30h   Registrácia účastníkov seminára  
 9.30  - 10.00 h  Občerstvenie 
 
10.00 h  Otvorenie seminára 
 
Privítanie účastníkov a predstavenie cieľov seminára 
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej  a mestskej dopravy, ŽU 
 
10.10 – 12.30 h 
Najaktuálnejšie o novej a pripravovanej legislatíve z oblasti podnikania 
v cestnej nákladnej doprave a autobusovej doprave v  SR a EÚ 
Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č.1071/2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone 
povolania - prevádzkovateľ cestnej dopravy. 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách 
prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh. 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č.1073/2009 o spoločných pravidlách 
prístupu na medzinárodných trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene                      
a doplnení nariadenia (ES) č.561/2009.  

Novela  zákona  NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.  

Najnovšie informácie o zmenách v systéme povolení CEMT. 

Nové nariadenie európskeho parlamentu a rady práva cestujúcich v autobusovej 
a autokarovej doprave. 

Ing. Jozef  Tisovský, PhD.,  riaditeľ odboru cestnej dopravy, MDVRR SR 
 
Aktuálne problémy v cestnej doprave v SR  z hľadiska dopravcov 

Ing. Pavol Jančovič, prezident ČESMAD Slovakia – Združenia cestných 
dopravcov SR 
 

Rast nákladov v cestnej doprave je trvalý jav 

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline 

Diskusia 



12.30 - 13.30 h   Obedňajšia prestávka 
 
13.30 – 15.30 h 
 
Problematika tzv. fantómových dopravcov v cestnej nákladnej doprave 

Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
 
Aplikácia Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii sociálnych 
predpisov týkajúcich sa režimu práce vodičov v praxi a vykonávanie kontrol 
dodržiavania sociálnej legislatívy 

Ing. Ján Trcka, Národný inšpektorát práce, Košice 
 
Zmeny v Dohode ADR o prepravách nebezpečných vecí platné od 1. 1. 2011 

Ing. Jaroslav Čermák, Bezpečnostný poradca ADR, RID, Duslo, a.s. 
 
Diskusia 
 
15.30 – 16.00 h Prestávka na občerstvenie 
 
16.00 – 17.30 h 
 
Aktuálne o upevňovaní  nákladu v cestnej nákladnej doprave a novelizácii                         
EN 121 95-2 

Ing. Juraj Jagelčák, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline 
 
Kontroly vykonávané mýtnou políciou v SR 

Mgr. Erik Doczi, riaditeľ odboru mýtnej polície, PPZ SR 
 

Systém kontrol na pozemných komunikáciách v ČR 

Ing. Jan Huser, Centrum služeb pro silniční doprava, s.p.o., Zlín 
 
 
Diskusia 
 
od 18.30 h    Večera   
 
 



2. deň (18.5.2011) 
 
Od 9.00 – 10.30 h 
Kontroly technického stavu vozidiel na pozemných komunikáciách v SR 

PPZ SR 
Ing. Ľuboš  Rumanovský, Prezídium policajného zboru SR 
 
Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej a autobusovej dopravy 

Ing. Martin  Miškovský,  Štátny dopravný úrad, MDV a RR SR 
 
Možnosti pre zvyšovanie kvality základného a pravidelného vodičov 

doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy,  
ŽU v Žiline 
 
Diskusia 
 
10.30 – 11.00 h  Prestávka na občerstvenie 
 
11.00 – 13.00 h 
 

Skúsenosti s úradným meraním hmotnosti nákladných automobilov 

Ing. Mikuláš Pivarník, SLOVEKO, s.r.o. 
 
Možné prístupy k uzatváraniu zmlúv o dopravných službách vo verejnom 
záujme 

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline 
 
Meranie kvality v hromadnej osobnej doprave 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy,  
ŽU v Žiline 
 
Nové pravidlá na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel 
Incoterms®  2010 vo vzťahu k cestnej doprave 

Ing. Juraj Jagelčák, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline 
 
Diskusia a záver odborného seminára 
Zmena programu a prípadné doplnenie je možné. 



Zborník príspevkov seminára bude obsahovať aj postery, tzn. ďalšie odborné 
informácie pre účastníkov seminára. 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
Miesto konania:    Hotel Diery , Biely Potok  013 06 Terchová 

      GPS: 49.257586, 19.066772 
 
Registrácia účastníkov:  08.30 - 09.30 h  v mieste konania 
 

 
ÚČASTNÍCKE  POPLATKY 

 
Vložné:  102,- € 
Pre zástupcov zo spolupracujúcich  organizácií združenia ČESMAD 
Slovakia, ZLZ SR a ZAD je vložné 92,- €  (žiadame uviesť registračné 
číslo člena združenia, resp. zväzu v prihláške alebo pri prezencii). 
Pre zástupcov Krajských a obvodných úradov pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie a odborov dopravy samosprávnych krajov  
a pedagógov zo stredných a vysokých škôl je vložné  79,- €. 
Účastnícky poplatok na prvý deň seminára bez možnosti zliav                       
75,- €  na druhý deň 60,- €. 

Stravovanie: Zabezpečené pre účastníkov seminára podľa prihlášok. 
Druhý deň je obed individuálne, nie je v cene vložného. Raňajky sú 
individuálne. 

Ubytovanie:  
Netvorí súčasť účastníckeho poplatku, účastníci si sami rezervujú 
ubytovanie a hradia si ho individuálne v mieste rezervovaného 
ubytovania.  

 
Prosíme účastníkov seminára, aby si sami rezervovali ubytovanie, 
dostatočne dopredu, vzhľadom na možnosť väčšieho výberu 
a obmedzenú kapacitu hotela. 



Kontakt na hotel Diery: tel.: 041/569 5323, 0911 569 532 
 fax : 041/569 5217 
 e-mail info@hotel-diery.sk 

 
Bližšie informácie na: http://www.hotel-diery.sk 

 
Ďalšie možnosti ubytovania v Terchovej 

 
Hotel BOBOTY***   
 
KONTAKTY:   
tel: +421 41 569 52 28 
fax: +421 41 569 57 37 
mobil: +421 902 969 205 
E-MAIL:   hotel_boboty@vratna.sk   
   http://www.hotelboboty.sk 
ADRESA: 
Hotel Boboty, 013 06 Terchová, SLOVAKIA 
 
Hotel GAVURKY***   
 
KONTAKTY:  
tel: +421 41 500 35 03 
fax: +421 41 500 35 04 
E-MAIL:   hotelgavurky@stonline.sk   
   http://www.hotelgavurky.sk 
ADRESA: 
Sv. Martina 1400, 013 06 Terchová,  SLOVAKIA 
Hotel GOLD***   
 
KONTAKTY:  
tel: +421 41 599 31 09 
fax: +421 41 569 56 30 
mobil: +421 915 150 905 
E-MAIL:   vratna@hotelgold.sk 
  http://www.hotel-terchova.sk 
ADRESA: 
Vrátňanská 287, 013 06 Terchová,  SLOVAKIA 

 

 

 



Penzión VŔŠKY*** 
 
KONTAKTY:  
tel: +421 41 562 73 00 
mobil: +421 917 429 956 
E-MAIL: penzionvrsky@penzionvrsky.sk 
    http://www.penzionvrsky.sk 
ADRESA: 
Vŕšky 2387, 013 06 Terchová,  SLOVAKIA 

 

 

 

 

Penzión TERCHOVÁ 
 
KONTAKTY:  
tel: +421 41 500 56 19 
fax: +421 41 500 50 37 
mobil: +421 903 551 058 
E-MAIL: penzionterchova@mail.t-com.sk 
    http://www.penzionterchova.sk 
ADRESA: 
Ulica sv. Martina 1480, 013 06 Terchová,  SLOVAKIA 

 
Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, KCMD  nie je platcom dane                 
z pridanej hodnoty (DPH) na odborné semináre. 
V účastníckom poplatku sú kalkulované náklady na organizáciu 
podujatia, jeho technické zabezpečenie počas priebehu seminára a cenu 
seminárnych materiálov, odmeny, ubytovanie a cestovné prednášajúcich. 
Účastnícky poplatok a ostatné seminárne poplatky sú stanovené  dohodou  
podľa zákona  NR SR  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 
 
V prípade neúčasti, účastnícky poplatok nevraciame. Seminárne 
materiály budú zaslané poštou. 
V záväznej prihláške prosíme vyznačiť spôsob úhrady. Ak bola platba 
vykonaná poštovou poukážkou, prosíme priložiť kópiu ústrižku. 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: 

 

 



 
Bankové spojenie pre účastníkov zo Slovenskej republiky: 
Názov:   Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS              

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Číslo účtu:                 7000269888/8180 
Variabilný symbol:    052011 
Konštantný symbol:  0308 
IČO:    397 563  
IČ DPH:   SK 2020677824 
 
Bankové spojenie pre účastníkov zo zahraničia: 
Názov banky: (sprostredkujúca banka) 
VÚB, a. s.  
Mlynské Nivy 1 
829 90  Bratislava 
SWIFT: SUBASKBX 
Beneficiary´s account No: SK8181800000007000269888 
VS: 052011 
Presná adresa príjemcu:   Žilinská univerzita v Žiline 
            Univerzitná 8215/1 
            010 26 Žilina 
 
Žiadame dodržať termín zasielania (poštou, faxom alebo e-mailom) 
záväznej prihlášky - do: 10. 5. 2011. Po tomto dátume, žiadame pred 
zaslaním prihlášky, o telefonické nahlásenie účasti. 
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť i viac účastníkov alebo pre každého 
účastníka vyhotovte kópiu záväznej prihlášky a avíza. 



Zaslať (poštou, faxom alebo e-mailom) záväznú prihlášku najneskôr do: 10.5.2011. 
adresa:   Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS          e-mail: kcmd@fpedas.uniza.sk 
 Katedra cestnej a mestskej dopravy fax: 041/513 15 23 
 Univerzitná 8215/1 
 010 26 Žilina    
 
  
                        052011 
                                                 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
                                                 na 12. odborný seminár 
        AKTUÁLNE PROBLÉMY V PODNIKANÍ V CESTNEJ DOPRAVE 
         CEDOP,  
    ktorý sa uskutoční 17. – 18. 5. 2011 v Terchovej - Biely Potok 

 
 

 
Meno                                      priezvisko                                                   titul  
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
Adresa zamestnávateľa: 
 .......................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
IČO: .................................................. IČ DPH: .............................................. 
 
telefón: .............................................. fax:....................................................... 
 
E-mail: ............................................................................................................... 
 
Záväzne si objednávam : 

• účastnícky poplatok  (102 €)* pre ........ osôb ............. € 

• účastnícky poplatok za člena  

ČESMAD Slovakia, ZLZ SR a ZAD (92 €)* 

registračné číslo:...................................... .......          pre ........ osôb ............. € 

• účastnícky poplatok  pre školy a úrady (79 €)* pre ........ osôb ............. € 

• účastnícky poplatok na 1.  deň seminára (75)* pre .... ....osôb ............. € 

• účastnícky poplatok na 2.  deň seminára (60)* pre .... ....osôb ............. € 

 

 

 
Platba:  1. prevodom z účtu* 
  2. v hotovosti* Celkom: .....................€ 
        
 
 
 
 
V ...........................  dňa.........................                         pečiatka a podpis 
 
 
 
 
 
*Nehodiace sa prečiarknite.  
Žiadame vyplniť avízo o platbe na zadnej strane prihlášky! 



 
Názov a adresa prijímateľa:    AVÍZO O PLATBE  (pre platby zo SR) 
Žilinská univerzita v Žiline    splatné 7 dní pre začiatkom seminára   
F PEDAS       
Univerzitná 8215/1  
010 26 Žilina 
IČO:     00397 563  
IČ DPH:   SK 2020677824 
 
Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi: 
 

Na ťarchu účtu číslo 
 

v prospech účtu číslo suma  variabilný symbol konštantný symbol 
7000269888/8180  052011 0308 

 
 
 
 
 
V.................................      dňa ............................              za vystavovateľa ........................ 
 
 
 
 
 
                                                            



ADDRESS:    ADVICE OF PAYMENT 
UNIVERSITY OF ZILINA,                       AVÍZO O PLATBE (pre platby zo zahrani čia) 
F PEDaS, 
Univerzitná  8215/1,  
010 26 Žilina 
Identification No (IČO):  00397 563  
VAT No:   SK 2020677824 
 
Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi: 
 

Customer (Remitter) IBAN: 
 
 

Beneficiary IBAN: SWIFT: Amount  variable 
symbol 

constant 
symbol 

specific symbol 

SK8181800000007000269888 SUBASKBX  052011 0308  

 
 
 
 
 
V.................................      dňa ............................              za vystavovateľa........................... 


