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Očakávaný počet účastníkov:   200

12. 1. 2009
Dámy a páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na prvý ročník medzinárodného kongresu 
o bezpečnosti v cestnej doprave, ktorý sa pod názvom 
ROSALINE 2009 Bratislava uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 
2009 v priestoroch Správy účelových zariadení Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky (SÚZA) v Bratislave.

Cieľom kongresu je 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.

ROSALINE 2009 Bratislava nadväzuje na tradíciu konferencií 
ITS Bratislava, iDEME a e-Toll Slovakia konaných v úzkej spolupráci 
univerzít, profesijných združení, štátneho i regionálneho verejného 
sektora a priemyslu. Na pripravovanom kongrese vystúpia poprední 
európski, českí a slovenskí odborníci, aby svojim vystúpením 
prispeli k vysokej odbornej úrovni kongresu. Preto sme k príprave 
a k účasti na kongrese okrem iných pozvali aj zástupcov takmer 
tridsiatich odvetvových asociácií kooperujúcich v rámci Network 
of National ITS Associations. Úzko spolupracujeme so zástupcami 
zákonodarnej a výkonnej moci a vysokého školstva, o čom svedčí 
aj zloženie odborného výboru kongresu.

Pevne veríme, že odborné prednášky a tematické diskusie môžu 
v konečnom dôsledku prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej 
premávky na Slovensku i v ďalších krajinách EU.

Tešíme sa na našu spoluprácu v rámci ROSALINE 2009 Bratislava.

S priateľským pozdravom,

prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.  
Predseda odborného výboru kongresu 
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Roman Srp 
Usporiadateľ  kongresu 
Združenie pre dopravnú telematiku (SDT)

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
Združenie pre dopravnú telematiku (SDT) 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ČVUT v Praze

PaedDr. Vratislav Pavlík 
Výkonný riaditeľ kongresu 
TECHNOLOGIES & PROSPERITY

Očakávaná skladba poslucháčov podľa pracovného zaradenia

Manažment 
32 % 

Ostatní 
11 % 

Špecialista 
38 % 

Úradník 
19 % 

Očakávaná skladba účastníkov podľa typu zamestnávateľa

Verejný sektor 
48 % 

Biznis sektor, priemysel 
27 % 

Školstvo 
15 % 

Profesijné organizácie, združenia 
10 % 



roKovací jaZyK KoNGresU 

Slovenčina, čeština, angličtina. 

Simultánny preklad zo slovenského do anglického jazyka  
a naopak.

tematicKé oKrUhy rosaLiNe ’09 bratisLava

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   edukácia 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   ceStná 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

priereZ proGramom

odborná čaSť kongreSu
v pracovných dopoludňajších a popoludňajších rokovacích 
sekciách kongresu zostavená odborným výborom kongresu 
z príspevkov dodaných na základe verejnej výzvy. Prednášať 
budú odborníci z univerzít, verejného a privátneho sektora.

Okrem toho budú partneri kongresu formou firemnej odbornej 
prednášky prezentovať svoje skúsenosti s poskytovaním produktov 
a služieb v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

moderované diSkuSné fórum
za účasti vrcholných predstaviteľov firiem a inštitúcií zamerané 
na aktuálne témy kongresu.

Sprievodná výStava
počas ktorej budú prítomné spoločnosti formou výstavných 
stánkov a informačných posterov prezentovať svoje produkty 
a služby.

b2b café
ponúkne partnerom kongresu a sponzorom príjemné a nerušené 
prostredie pre individuálne stretnutia s obchodnými partnermi.

garden party
je spoločenský večer so živou hudbou venovaný vzájomnému  
stretnutiu účastníkov kongresu v neformálnom priateľskom 
prostredí.

zvláštne číSlo čaSopiSu technologieS & proSperity
vychádza v marci 2009 pri príležitosti medzinárodných kongresov 
ROSALINE ‘09 Bratislava a ITS Prague ‘09 a bude určená predo-
všetkým pre slovenskú a českú odbornú verejnosť.

Sponzoring
vybraných častí programu je ďalšou možnosťou, ako môžu 
zástupcovia priemyslu zviditeľniť svoju prítomnosť na kongresu.

KoNtaKtNé údaje

všeobecné informácie:
Ing. Roman Srp 
r.srp@sdt.cz, + 420 603 420 614

pre záležitoSti obSahové:
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. 
kalasova@fpedas.utc.sk, + 421 905 489 577

pplk. Ing. Milan Hamar 
milan.hamar@minv.sk, +421 905 431 640

pre záležitoSti organizačné a obchodné:
Redakce TECHNOLOGIES & PROSPERITY, WIRELESSCOM, s.r.o.
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel: +420 261 066 111, fax.: +420 261 066 112

konateľ: PaedDr. Vratislav Pavlík
v.pavlik@tapmag.cz, +420 603 461 093

manažér projektu: Ing. Milan Sliacky  
m.sliacky@tapmag.cz, +420 603 842 727



rozsah služieb / typ partnerstva generálny
partner

Hlavný  
partner partner vystavovateľ

Uvedenie v programe kongresu

Logo na www.rosaline.eu

Logo v prednáškovej sále 

Firemná odborná prednáška

Príspevok v zborníku kongresu

Distribúcia materiálov pri registrácii

Výstavná plocha

Informačný poster

Rezervácia stola v B2B Café

Otvorený účet v B2B kaviarni

Zľava 20% na nákup vstupeniek pre zákazníkov

Voľný vstup pre lektorov

Voľné vstupenky, obsluha výstavnej plochy 2 2 2

Ďalšie voľné vstupenky 10 5 3 2

Reklamný text v T&P, 1 tlač. strana

Inzercia A4 na obálke zvl. čísla T&P

Obsadenie rubriky Osobnosť v T&P

Sponzorovanie Garden party

Garancia výhradného postavenia

cena (bez dpH)
25 000 €

753 150 sk
9 000 €

271 134 sk
5 000 €

150 630 sk
2 000 €

60 252 sk

ceNy a roZsah sLUžieb pre partNerov KoNGresU rosaLiNe ‘09 bratisLava 

rozsah služieb / typ sponzorstva prestávka  
na kávu obed garden party

Uvedenie v programe kongresu

Logo na www.rosaline.eu

Logo v mieste realizácie sponzorstva

20% zľava na vstupenky pre zákazníkov

Voľné vstupenky 2 4 10

Distribúcia materiálov pri registrácii

cena (bez dpH)
1 500 €

45 189 sk
2 000 €

60 252 sk
5 000 €

150 630 sk

ceNy a roZsah sLUžieb spoNZorom KoNGresU rosaLiNe ‘09 bratisLava 

konverzný kurs 30,1260 sk/€


