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Záštita

	Ciele kongresu
Položiť základy medzinárodnej platformy pre efektívnu výmenu
informácií a skúseností zo všetkých oblastí bezpečnosti cestnej
dopravy so zameraním na strategické, legislatívne, regulačné,
technologické, telematické, preventívne i represívne aspekty
bezpečnosti dopravy a umožniť rozvoj synergických efektov
medzi bezpečnosťou dopravy a jej ekonomikou a ekológiou.

Záštitu prevzali
doc. JUDr. Robert Fico, CSc., predseda vlády Slovenskej republiky
Ing. Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
gen. JUDr. Ján Packa, prezident Policajného zboru SR
Ing. Maroš Kondrót, predseda výboru pre hosp. politiku Národnej rady SR
Hermann Meyer, výkonný riaditeľ ERTICO - ITS Europe
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline
prof. Ing. Petr Moos, CSc., dekan Dopravnej fakulty ČVUT v Prahe

	Tematické okruhy
1

Stratégia , legislatíva a politika
Európske stratégie bezpečnosti v doprave
Dopravno-bezpečnostná legislatíva
Národná koncepcia bezpečnosti premávky
Medzinárodná spolupráca
Harmonizácia bezpečnostných limitov
Metodika vyčíslenia dopadov bezpečnostných opatrení

2

E dukácia a prevencia
Hodnotenie implementácie bezpečnostných opatrení
Európske skúsenosti s výchovou a prevenciou
Hlavné nástroje prevencie v rámci bezpečnosti dopravy
Dopravno-bezpečnostné kampane pre širokú verejnosť
Celoživotné vzdelávanie a školenie profesionálnych vodičov
Dopravná výchova žiakov a študentov

3

Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti
Rozbor typov priestupkov vodičov a ich príčin
Odhaľovanie porušovania dopravných predpisov
Dopravná telematika ako nástroj vynucovania pravidiel bezpečnosti
Národné skúsenosti s vymáhaním sankcií
Cezhraničná spolupráca pri vymáhaní sankcií
Európske skúsenosti a iniciatívy

4

C estná infraštruktúra a bezpečnosť
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti ciest
Úloha bezpečnostných auditov
Manažment bezpečnosti cestnej siete
Bezpečnosť dopravy v mestách
Kontroly bezpečnosti dopravy
Bezpečnosť v tuneloch a na železničných priecestiach

5

Technológie na zvýšenie bezpečnosti
Moderné prvky aktívnej bezpečnosti vo vozidlách
Aplikovanie pasívnej bezpečnosti v cestnej doprave
Úloha dopravnej telematiky pri zvyšovaní bezpečnosti v doprave
Pokročilé systémy riadenia dopravy a detekcia nehôd
Význam kozmických technológií pre bezpečnosť
Európske technologické programy a projekty

6

Veda a výskum
Dopravná psychológia
Bezpečné vozidlo
Synergia vozidla, ľudského faktora a dopravnej infraštruktúry
Testy a merania (crash testy)
Vplyv prepravy nebezpečných, nadrozmerných nákladov
na bezpečnosť
Projekty výskumu bezpečnosti dopravy

USPORIADATELIA KONGRESU
Kongres pripravujú:
Združenie pre dopravnú telematiku (SDT), www.sdt.cz
a redakcia časopisu TECHNOLOGIES&PROSPERITY, www.tapmag.cz.
Sdružení pro dopravní telematiku,
Nám. Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1, ČR, tel.: +420 261 066 211.
Redakce T&P – WIRELESSCOM, s.r.o.,
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, ČR, tel.: +420 261 066 111,
M. Sliacky, tel.: +420 261 066 104, m.sliacky@tapmag.cz.

	MIESTO KONANIA
Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky (SÚZA), Bratislava, SR

Predbežná prihláška / call for papers
ROSALINE 2009 Bratislava, 20. 4. – 22. 4. 2009
Meno:
Spoločnosť:
Pozícia:
Ulica:
PSČ:

Mesto:

Štát:
Telefón:
e-mail:

Chcel by som prednášať v rámci tematického okruhu:
1

2

3

4

5

6

Prosím o predbežnú registráciu na kongres, zaslanie programu
kongresu a záväznej prihlášky (marec 2009).
Mám záujem získať podrobnejšie informácie o možnostiach
partnerstva a sponzorovania kongresu.
Túto prihlášku zašlite, prosím, poštou alebo faxom na adresu:
Redakcia časopisu TECHNOLOGIES & PROSPERITY
WIRELESSCOM, s. r. o.
Ohradní 65
140 00 Praha 4
Česká republika
fax: +420 261 066 112
tel.: +420 261 066 111
Prihlášku v elektronickej podobe nájdete na www.rosaline.eu.

www.rosaline.eu

