
 

Pozvánka na 8. ročník medzinárodnej konferencie „CMDTUR 2018“ 

http://cmdtur.uniza.sk/sk/ 

                  

organizuje 
 

 
 
 
 
 
 

8. medzinárodnú vedeckú konferenciu 
 

CMDTUR 2018 

 
 

 

Miesto konania: 
Žilina, Slovakia 

04. – 05. 10. 2018 
 



 

Pozvánka na 8. ročník medzinárodnej konferencie „CMDTUR 2018“ 

http://cmdtur.uniza.sk/sk/ 

 

                              
 

 

Jamshid Abdunazarov Jizzakh Polytechnic Institute, UZ 
Peter Anderson MariTerm,  Höganäs, S 
Francisco Alonso University of Valencia, E 
Stephan Baumann Technische Universität, Dresden, D 
Jose Luis Bonifaz University of Pacific, Peru 
Grzegorz Dydkowski  University of Economics in Katowice, PL 
Pawel Drozdziel  University of Technology, Lublin PL 
Pavel Drdla  Univerzita Pardubice, CZ 
Tomasz Figlus  Silesian University of Technology Katowice, PL 
Jozef Gnap Žilinská univerzita v Žiline, SK 
John Posada Henao University of Colombia, CO 
Marek Jaskiewicz Kielce University of Technology, PL 
Alica Kalašová  Žilinská univerzita v Žiline, SK  
Jozef Kostolný Žilinská univerzita v Žiline, SK 
Rudolf Kampf Vysoká škola technická a ekonomická 

v Českých Budějovicích , CZ 
Vladimír Konečný Žilinská univerzita v Žiline, SK 
Kyandoghere Kyamakya Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria 
Dario Liberona Federico Santa María Technical University, 

Chile 
Jerzy Mikulski                            University of Economics in Katowice, PL 
Miloš Poliak    Žilinská univerzita v Žiline, SK 
Tomasz Lech Stańczyk Kielce University of Technology, PL           
Ondrej Stopka Vysoká škola technická a ekonomická 

v Českých Budějovicích , CZ 
Miroslav Svítek ČVUT, Dopravní fakulta, Praha, CZ             
Pastor Gonzales Taco University of Brazil, Brazil 
Juho Tiili Tampere University of  Applied Sciences, FIN 
Maurizio Tira University of Brescia, I 
Adam Torok Budapest University of Technology and 

Economics, H 
Miroslav Kvaššay Žilinská univerzita v Žiline, SK 
Michal Kvet Žilinská univerzita v Žiline, SK  
Robert Tomanek  University of Economics in Katowice, PL 
Joanna Zukowska Gdansk University of Technology, PL 

Medzinárodný programový výbor 



 

Pozvánka na 8. ročník medzinárodnej konferencie „CMDTUR 2018“ 

http://cmdtur.uniza.sk/sk/ 

                                     

  

 

 

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. (predseda) 
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.,                           

Ing. Ján Ondruš, PhD., Ing. Jozef Paľo, PhD.,                                                   
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Žilinská univerzita v Žiline 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Katedra cestnej a mestskej dopravy 
Univerzitná 8215/1, budova BF, 010 26 Žilina, Slovakia 

 
Ing. Renáta Škulcová, tel.: ++ 421 – 41- 5133501, 5133500 
Zuzana Benedigová, tel.: ++ 421 – 41- 5133512 

Fax: ++ 421 – 41-5131523, 5131527 
e-mail: kcmd@fpedas.uniza.sk  

 

 
Ing. Štefánia Semanová, PhD., tel.: ++ 421 – 41- 5133519, 

e-mail: stefania.semanova@fpedas.uniza.sk  
 

Medzinárodná konferencia sa koná pod záštitou 
Veľvyslanectva Poľskej republiky so sídlom v Bratislave, 

Štátnej komory námorného hospodárstva a Slovenskopoľskej 
obchodnej komory.  

 
Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná 

za spolupráce 

Zväz logistiky a zasielateľstva SR 

ČESMAD Slovakia 

Organizačný výbor konferencie 

Sekretariát konferencie 

mailto:kcmd@fpedas.uniza.sk
mailto:stefania.semanova@fpedas.uniza.sk
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Mediálne partnerstvo 

TRANSPORT a LOGISTIKA, KILOMETER, LOGISTICKÝ 
MONITOR, BUSPORTAL.SK, TRUCK&BUSINESS 

Cieľ konferencie 
 

Ekonomický a sociálny význam cestnej a mestskej dopravy nie je 
zanedbateľný. Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu 
obyvateľstva a prepravu tovarov podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré sa 
neustále menia. Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej nákladnej 
dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký počet dopravných 
nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, veľké hmotné škody na 
majetku a nepriaznivé dopady na životné prostredie, sú len tie 
najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto skutočnostiam, život bez 
cestnej dopravy si už len veľmi ťažko vieme v súčasnosti predstaviť. 
Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho smerovania cestnej a mestskej 
dopravy v súčasných podmienkach v Európe ale aj mimo tohto priestoru,           
v podmienkach globalizácie, predstavuje hľadanie vhodného konsenzu 
medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými, technickými                      
a v neposlednom rade ekonomickými.  Hľadanie a poukazovanie na nové 
riešenia v oblasti mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou 
je cestná doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom 
období, nástup telematiky,  na druhej strane nedostatok odborného 
personálu a vodičov, možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako 
možný nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na 
životné prostredie. 

Konferencia by mala byť fórom na stretnutia a vzájomnú výmenu 
názorov odborníkov. 

 
Tematické zameranie konferencie: 

 problematika legislatívy, bezpečnosti, ekologických požiadaviek 
na cestnú a mestskú dopravu, 

 technológia prevádzky a riadenie cestnej a mestskej dopravy, 
 financovanie hromadnej osobnej dopravy v SR a v zahraničí, 
 integrované dopravné systémy, 
 riadenie dopravných systémov a inteligentné dopravné systémy, 
 využitie informačných technológií v riadení dopravných    

procesov a dopravných firiem, 
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 metódy  zvyšovania efektívnosti cestnej a mestskej dopravy, 

 cestná doprava ako súčasť intermodálnej prepravy, 
 kvalita v dopravných službách, 
 logistika, 
 informačné a komunikačné technológie v dopravných systémoch, 
 manažment IT služieb, 
 spoľahlivosť v dopravných službách, 
 inteligentné technológie vo verejnej doprave. 

 
Konferencia je určená pre: 

 vedeckých a výskumných pracovníkov v oblasti dopravy 
a pedagógov vysokých škôl, 

 manažérov a pracovníkov dopravných,  zasielateľských 
a logistických firiem, 

 pracovníkov štátnej a verejnej správy z odborov dopravy, 
 výrobcov, dovozcov a predajcov automobilovej techniky. 

 

Vedecké  príspevky v anglickom jazyku, ktoré prejdú recenzným konaním 
budú  uverejnené v I. časti zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie a organizátori robia všetky kroky, aby boli zaradené  do 
databázy Web of Science. 

 
Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu konferencie, 
nebudú prijaté do recenzného konania. 
 
Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom 
maximálne dvoch príspevkov. 
 
Odborné príspevky a prezentácie budú vydané v II. časti zborníka 
príspevkov so samostatným ISBN. 
 

Touto cestou si Vás dovoľujem srdečne pozvať na 8. ročník tohto 
odborného  podujatia, ktoré má už svoju tradíciu.  

 
 

        prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 
   vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy 
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MIESTO KONANIA 

 
AULA BG2A1 – Datalan 
  
Žilinská univerzita v Žiline 
Veľký diel 
Univerzitná 1 
010 26 Žilina 
Slovakia 
  
GPS: 49° 12′ 10.56″ S, 18° 45′ 22.86″ V 
(www.fpedas.uniza.sk) 
 
 

 
  
  

 

 

 
 

http://www.fpedas.uniza.sk/
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RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE 

 

 
 
09:00 – 10:00 hod. Prezencia 
 

10:00 – 12:00 hod. Otvorenie konferencie a plenárne zasadnutie 
 

12:00 – 13:00 hod. Obed  
 

13:00 – 15:00 hod. Rokovanie v sekciách 
 

15:00 – 15:30 hod. Prestávka, občerstvenie 
 

15:30 – 17:30 hod. Rokovanie v sekciách 
 

od 18:00  Večera s posedením 
  

 

 

 
 
08:30 – 10:30 hod. Rokovanie v sekciách 
 

10:30 – 10:45 hod. Prestávka 
 

10:45 – 12:30 hod. Rokovanie v sekciách 
 

12:30 – 13:00 hod. Prestávka a občerstvenie  
 

13:00 – 14:30 hod. Rokovanie v sekciách 
 

od 14.30 hod.             Záver konferencie 

 
 
Podľa počtu príspevkov a ich zamerania sa predpokladajú aj rokovania 
po sekciách v členení na: Verejná hromadná doprava, Cestná nákladná 
doprava, Technická prevádzka, Diagnostika vozidiel a bezpečnosť cestnej 
dopravy, Logistika. 
 
 

04.10. 2018 
 

05.10. 2018 
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Rokovací jazyk:            slovenský, český,  anglický 
 
Konferenčné poplatky:  Cena: 
  Registrovaní        Registrovaní 
                DO 30.6.2018       OD 1.7.2018 

Aktívna účasť (prednášajúci) 
2 dni                              
(4.-5.10.2018) 

170 € 204 € 

Aktívna účasť (prednášajúci 
a publikovanie vo WoS) 

2 dni                              
(4.-5.10.2018) 

240 € 288 € 

Pasívna účasť 
1 deň 
(4.10.2018) 

110 € 132 € 

Pasívna účasť 
2 dni                             
(4.-5.10.2018) 

190 € 228 € 

Publikovanie príspevku v zborníku WoS   
(bez účasti/max. dvaja autori) - SR 

- 150 € 180 € 

Publikovanie príspevku v zborníku WoS   
(bez účasti/max. dvaja autori) – mimo SR 

- 125 €  * 150 € 

Sponzorstvo - Individuálne Individuálne 

Reklama v zborníku (1 strana)                
vrátane jedného účastníckeho poplatku 

- 450 € 540 € 

Umiestnenie reklamného bannera vrátane 
jedného účastníckeho poplatku 

- 500 €  600 € 

Uvedené ceny sú vrátane DPH. 
 
* pre neplatcov DPH +20% 

 
Účastníkom  zo štátnej  a verejnej správy  bude po dohode 
s organizátormi poskytnutá zľava. 
 
Výška poplatku je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách, v znení neskorších predpisov. Zahŕňa náklady na organizačné 
a materiálové zabezpečenie konferencie.  
V prípade neúčasti poplatok nevraciame. Na konferenciu je možné vyslať 
náhradníka. Konferenčné materiály budú zaslané poštou.  

Organizačné pokyny 
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Účastnícke poplatky pre generálneho a hlavných reklamných partnerov 
konferencie a firemné prezentácie sú individuálne (okrem vyššie 
uvedených)  a je potrebné dohodnúť s organizačným garantom: e-mail: 
jozef.gnap@fpedas.uniza.sk 

Dôležité termíny: 
 

Vyplnenie formulára pre registrovanie 
príspevku 

07.09.2018  

Akceptácia abstraktu 11.09.2018 

Zaslanie príspevku 16.09.2018 

Zaslanie objednávky reklamy spolu s predlohou  10.09.2018 

Vyplnenie registračného formulára a úhrada 
konferenčného poplatku pre pasívnu učasť 

28.09.2018 

Konanie konferencie 4. – 5. 10. 2018 

 
Informácie pre autorov príspevkov a účastníkov konferencie: 
 

 abstrakt: max. 150 slov 

 dĺžka príspevku: min. 6 a max. 14 strán 

 registračný formulár nájdete na http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur 

v sekcii „Na stiahnutie“  

 zaslanie príspevku/posteru cez systém Easychair, nájdete na 

https://easychair.org/conferences/?conf=cmdtur2018  

 zaslanie objednávky reklamy spolu s predlohou na 

jan.ondrus@fpedas.uniza.sk 

mailto:jozef.gnap@fpedas.uniza.sk
http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
https://easychair.org/conferences/?conf=cmdtur2018
mailto:jan.ondrus@fpedas.uniza.sk
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Ubytovanie si účastníci rezervujú a hradia individuálne. Bližšie informácie 
o možnostiach ubytovania je možné nájsť na stránke 
http://cmdtur.uniza.sk/sk/ 

 

 

 

 

Príjemca platby: 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

Názov banky: 
Štátna pokladnica 
Radlinského 32 
810 05  Bratislava 

IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

BIC/SWIFT:                SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 0405102018 

IČO: 00397563 

IČ DPH: SK2020677824 

Účel platby (poznámka):                     CMDTUR 2018  + priezviská účastníkov 

 

 

 

 

 

 

Ubytovanie 

Platobné inštrukcie 
 

Platobné inštrukcie pre sponzorstvo a reklamy 
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Príjemca platby: 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

Názov banky: 
Štátna pokladnica 
Radlinského 32 
810 05  Bratislava 

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0008 0807 

BIC/SWIFT:                SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 0405102018 

IČO: 00397563 

IČ DPH: SK2020677824 

Účel platby (poznámka):                     
CMDTUR 2018  + sponzor/reklama + 
priezviská účastníkov 

 

Podrobnosti na stránke CMDTUR 2018: 
 

http://cmdtur.uniza.sk/sk/ 


