
Kongres sa koná v spolupráci s inštitúciami a s účasťou expertov:	

gestor integrovaného záchranného systému a linky tiesňového volania 112• 
súčasťou Ministerstva vnútra SR sú záchranné zložky: Hasičský a záchranný zbor,        • 

    Polícia, Horská záchranná služba, kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií s vyslanými záchrannými zložkami     • 

    rádiovými a telekomunikačnými sieťami a zariadeniami 
ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie          • 
záchranných zložiek a na komunikačnú a informačnú infraštruktúru
zabezpečuje v spolupráci s MZ SR odbornú prípravu pracovníkov v koordinačných               • 
strediskách integrovaného  záchranného systému, operačných strediskách tiesňového              
volania a dispečerských pracoviskách
zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek pri pomoci v tiesni medzi krajinami,                     • 
ako aj v rámci medzinárodnej  pomoci a humanitárnej spolupráce

zriaďuje operačné strediská záchrannej zdravotnej služby• 
ustanovuje sídla staníc záchrannej zdravotnej služby• 
ustanovuje podrobnosti o označovaní operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby,• 

    ambulancií záchrannej zdravotnej služby, staníc záchrannej zdravotnej služby    
    a ochranných odevov zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby

ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na priestorové, materiálno-technické a personálne              • 
vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a stanice záchrannej                 
zdravotnej služby
v spolupráci s MV SR zabezpečuje odbornú prípravu pracovníkov v koordinačných                • 
strediskách integrovaného  záchranného systému, operačných strediskách tiesňového              
volania a dispečerských pracoviskách

je ústredným orgánom štátnej správy pre
dráhy a dopravu na dráhach• 
cestnú dopravu• 
kombinovanú dopravu• 
pozemné komunikácie• 
vnútrozemskú plavbu a prístavy a námornú plavbu• 
civilné letectvo• 
pošty a telekomunikácie• 



P R O G R A M  K O N G R E S U

25. november 2010: 
8.00 –   8.50     
Registrácia účastníkov
-----------------------------------------------------------

9.00 –  9.30    
Otvorenie kongresu 

Daniel Lipšic 	
      minister vnútra SR

Ivan Uhliarik	  
      minister zdravotníctva SR

Ján Figeľ	  
      1. podpredseda vlády SR a minister       
      dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
-----------------------------------------------------------

9:30 – 10:30 
Bezpečnosť cestnej                            
premávky, ktorá slúži 
občanom Európskej únie 
a chráni ich

Bezpečnosť cestnej premávky        	
- právo a zodpovednosť v záujme  
všetkých. Projekt Európskej únie 
- 4. akčný program bezpečnej 
cestnej premávky na roky              
2010 -  2020  

Bezpečnosť cestnej premávky 	
v SR a príprava novej národnej 
stratégie na dekádu 2011 - 2020  
Peter Matúška, Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR

Riešenie nehody                   	
s hromadným postihnutím             
osôb – súčasné možnosti 
Záchrannej zdravotnej služby   
Peter Časnocha, Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Slovensko vo zvyšovaní 	
bezpečnosti na cestách 
a informatizácia dopravného 
prostredia   
Milan Hamar, Prezídium           
Policajného zboru SR 

10:30 – 10:40          Diskusia

10:40 – 11:00          Prestávka na občerstvenie
-----------------------------------------------------------
11:00 – 12:50 
Prevencia a bezpečnosť 
cestnej premávky      

Koncepcia rozvoja               	
cestnej siete v SR  
 Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR

Železničné priecestia:              	
Slovensko a Európa  
Ján Nastišin, Železnice              
Slovenskej republiky

Bezpečnosť dopravy                          	
na úrovňových železničných 
priecestiach  
Michal Ondrička,  Augustín Urbánek,                           
ADOTEL-HEX s.r.o., Žilina

Možnosti spolupráce                 	
Národnej diaľničnej spoločnosti 
so zložkami Integrovaného 
záchranného systému s cieľom 
zvýšenia bezpečnosti cestnej 
premávky  
Národná diaľničná                      
spoločnosť, Bratislava

Bezpečnosť cestnej 	
infraštruktúry  
Ivan Dohnal,                              
Slovenská správa ciest

Technologické                                 	
a bezpečnostné vybavenie 
cestných tunelov  
Igor Jamnický, PPA INŽINIERING s.r.o., 
Žilina

Bezpečnosť zraniteľných 	
účastníkov cestnej premávky  
Pavel Scheber, Výskumný ústav       
dopravy, Žilina

Zelená vlna SRo - význam 	
dopravných informácií pre 
bezpečnosť cestnej premávky 
a spolupráca Zelenej vlny SRo   
so záchrannými zložkami  
Ľuboš KASALA, Zelená vlna 
Slovenského rozhlasu

Preventívne aktivity RVSR               	
pre BECEP pre širokú verejnosť  
Tatjana Kelcová, Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR

12:50 – 13:00        Diskusia

13:00 – 14:00        Obedňajšia prestávka 
-----------------------------------------------------------

14:00 – 17:30

Pripravenosť na nežiaduce 
a mimoriadne udalosti 
v cestnej premávke 
- dopravné nehody   

Príjem a spracovanie tiesňového 	
volania, vrátane eCall funkcie       
a tiesňovej sms. Ukážky pomoci 
v tiesni. 
Viktor Varga, Ľubomír Thinschmidt, 
Hasičský a záchranný zbor; Ján Drotár, 
Ericsson Slovakia; EFFETA

Prístup Českej republiky 	
k problematike eCall
Luděk Prudil, Ministerstvo vnitra ČR               
- generální ředitelství HZS ČR, Praha

Telematické systémy - 	
bezpečnosť pre vodiča  
Hubert Kluka, SETECH spol. s r.o., 
Bratislava

Nové efektívne         	
telekomunikačné riešenia
Tomáš Jaššo, GTS Slovakia, a.s. 
Bratislava

Motion Video Exploitation - nový 	
pohľad pre krízové riadenie 
Vladimír Stromček, Jan Stankovič, 
G-base, Bratislava

15:30 – 16:00          Prestávka na občerstvenie

Závažnosť dopravnej nehody ako 	
vstupná brána pre systém reakcie 
na tiesňové volanie   
Karol Kálig, Ministerstvo vnútra SR

Dopravná nehoda cisterny 	
prevážajúcej nebezpečnú látku - 
taktické cvičenie       
Rastislav Kováč, Hasičský a záchranný 
útvar hlavného mesta SR Bratislava

Likvidácia mimoriadnej       	
udalosti pri hromadnej dopravnej 
nehode a dopravnej nehode 
s výskytom nebezpečnej látky 
- taktické cvičenie so zriadením        
riadiaceho štábu
Pavol Vidiš,  Krajské riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru, 
Trenčín

19:00        Spoločenský večer
-----------------------------------------------------------



P R O G R A M  K O N G R E S U

26. november 2010: 
Otvorenie druhého 
rokovacieho dňa

Maroš Žilinka	  
      štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
----------------------------------------------------------
08:00 – 10:00 

Pripravenosť na nežiaduce 
a mimoriadne udalosti 
v cestnej premávke 
- bezpečnosť cestnej 
premávky

Návrh dopravno-bezpečnostných 	
opatrení pre modelové obce SR 
Peter Rakšányi, Stavebná fakulta 
Slovenskej technickej univerzity

Pripravenosť na mimoriadne 	
udalosti v tuneloch - špecifiká 
zásahov záchrannej zdravotnej  
služby v tuneloch  
Andrea Smolková, Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby SR

Študijná pomôcka pre odbornú 	
prípravu príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru zameranú 
na prehlbovanie kvalifikácie 
veliteľských funkcií zasahujúcich 
pri dopravných nehodách
Jozef Voľanský, Prezídium  Hasičského 
a záchranného zboru, Bratislava

Spôsob rozhodovania 	
jednotlivých zložiek pri vzniku 
krízovej situácie 
Jozef Janiga, Horská záchranná služba, 
Starý Smokovec

Možnosti praktického výcviku 	
príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru v Ústave 
špeciálneho zdravotníctva 
a výcviku MO SR Lesť                
(cestný tunel)
Marek Flimel, Prezídium Hasičského 
a záchranného zboru, Bratislava

Česmad assistance a jeho 	
spolupráca so záchrannými 
zložkami IZS pri mimoriadnych 
udalostiach v cestnej premávke 
Pavol Chobot, Česmad asistance, 
Bratislava

Vyslobodzovanie zranených 	
osôb z havarovaných vozidiel - 
medzinárodná súťaž 
Pavol Pecník, Okresné riaditeľstvo HaZZ 
v Ružomberku; Milan Konárik, Okresné 
riaditeľstvo HaZZ v Žiline

10:00 – 10:15          Diskusia

10:15 – 11:00          Prestávka na občerstvenie
-----------------------------------------------------------

11:00 – 12:30

Reakcia na nežiaduce 
a mimoriadne udalosti 
v cestnej premávke 
- dopravné nehody   

Výkon činnosti záchranných 	
zložiek IZS pri dopravných 
nehodách 
Ľubica Bátová, Prezídium Hasičského 
a záchranného zboru, Bratislava

Vyhodnocovanie železničného 	
priecestia  a spôsobu jazdy 
vlaku po nehode na železničnom 
priecestí  
Ján Nastišin, Železnice             
Slovenskej republiky

Operačné a krízové                   	
riadenie Intergraph   
Vladimír Stromček, Jan Stankovič, 
G-base, Bratislava
 
Vyhodnotenie  dopravných 	
nehôd z pohľadu odborníka 
dopravných stavieb 

Prvá pomoc a dopravná nehoda	
Karol Kálig, Ministerstvo vnútra SR

Ústavná zdravotná starostlivosť 	
a hromadný príjem pacientov pri 
dopravnej nehode

12:30 – 13:00            Diskusia

13:00 – 14:00            Obedňajšia prestávka

-----------------------------------------------------------

14:00 – 15:30
Dopravné nehody 
- skúsenosti a hodnotenie 
zásahov a súčinnosť 
zložiek

Dopravná nehoda dvoch 	
kamiónov na diaľničnom 
obchvate Bratislavy                            
dňa 27. 8. 2010 
Miroslav Ábel, Hasičský a záchranný 
útvar hlavného mesta SR Bratislava

Dopravná nehoda dvoch 	
kamiónov a troch osobných 
motorových vozidiel v tunely 
Sitina dňa 9. 9. 2010 
Peter Petrovič, Hasičský a záchranný 
útvar hlavného  mesta SR Bratislava

Reakcia záchrannej zdravotnej 	
služby na nehodu s hromadným 
postihnutím osôb – dopravná 
nehoda autobusu z 8. 5. 2010       
pri Dobrej Nive
Peter Časnocha, Operačné stredisko 
zdravotnej záchrannej služby SR

Dopravná nehoda troch 	
osobných motorových vozidiel 
medzi obcami Čaklov a Soľ 
v okrese Vranov nad Topľou           
dňa 9. 9. 2010 
Ing. Martin Magura, Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru, 
Vranov nad Topľou

Zrážka vlakov na železničnej 	
stanici v Spišskej Novej Vsi           
dňa 1. 4. 2010
Martin Vozár, Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru, 
Spišská Nová Ves

15:30
Návrh spoločného 
vyhlásenia
Ukončenie kongresu 
-----------------------------------------------------------
Aktuálne upresnenia programu 
sledujte na www.rescueforum112.eu
Zmena prednášateľov a programu vyhradená!



O R G A N I Z A Č N É  I N F O R M Á C I E

Termín kongresu:        25. - 26. november 2010
Miesto kongresu:        hotel Holiday Inn, Žilina 
Ako sa prihlásiť na kongres?

Účastník kongresu:	
presne a úplne vyplní Záväznú prihlášku  a Objednávku rezervácie ubytovania a  zašle 	
na adresu organizátora:

ONLINE:  	 www.rescueforum112.eu               
                alebo

E-mailom: 	 euroedu@euroedu.sk
              alebo

Faxom:  	 00421 - 55 - 6333 910
              alebo

Poštou:              euroedu, s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice	  
          použite len jeden spôsob!

zároveň  uhradí kongresový poplatok na účet organizátora:				
Tatrabanka:  2626167039/1100  VS:  201004
IBAN:  SK28 1100 0000 0026 2616 7039   SWIFT:  TATR SK BX  

Organizátor 	
mailom potvrdí zaradenie na kongres a v prípade záujmu aj rezerváciu ubytovania v hoteli            
Holiday Inn. Daňový doklad s konečným vyúčtovaním si účastník prevezme pri registrácii.

Kongresový poplatok:                                                        160 € 	  
                                                   (cena bez DPH: 134,46 €;  19% DPH: 25,54 €) 

Kongresový poplatok s 50% zľavou:                                   80 € 	
                                                     (cena bez DPH: 67,23 €;  19% DPH: 12,77 €)   
50% zľava je pre reprezentantov všetkých zložiek IZS, pre zamestnancov                                                 
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR. 

Kongresový 	 poplatok s 90% zľavou:                                   16 € 
                                           (cena bez DPH: 12,96 €;  19% DPH: 3,04 €)    
90% zľava je pre účastníkov so zdravotným postihom.

Kongresový poplatok zahŕňa:	
kongresové materiály, občerstvenie počas celého kongresu,  vstupenku na spoločenský 
večer (raut) 25. 11. 2010, vstup na výstavu, organizačné výdavky

Kongresový poplatok nezahŕňa:	
cestovné náklady, náklady na ubytovanie, náklady na obedy

! Bankové poplatky hradí platiteľ kongresového poplatku!

Uzávierka prihlášok:  18. november 2010

Ubytovanie:
Organizátor ponúka službu rezervácie ubytovania v hoteli Holiday Inn. Rezervácia             
ubytovania nie je podmienkou účasti na kongrese. Záujemca o rezerváciu ubytovania 
označí záujem o ubytovanie na Záväznej prihláške. Organizátor potvrdí rezerváciu                            
ubytovania, ktorá je možná len do vyčerpania ubytovacej kapacity.

Cena ubytovania:	
Jednolôžková izba:            1 noc:        75  €
Dvojlôžková izba:               1 noc:        95  €
V cene ubytovania je zahrnuté: parkovanie, raňajky formou bufetu, vstup do fitness                          
a wellness centra, pripojenie na internet.

Ďalšie možnosti ubytovania:	
V ďalších hoteloch organizátor ubytovanie nezabezpečuje, ponúkame len kontakt: 
hotel ASTÓRIA:  www.astoria-zilina.sk, tel.: 041 5624 711 - 4, Národná ulica 1, Žilina;                        
hotel GRAND:    www.hotelgrand.sk, tel.: 041 564 32 65; 562 68 09, - 21, Sládkovičova 1, Žilina; 

Stravovanie:
Individuálne, alebo s možnosťou objednávky obeda formou obedového menu á 12 €.                
Objednávku obeda je potrebné vyznačiť na Záväznej prihláške. Ponuka menu na 25. 11.              
aj na 26. 11. je na web: www.rescueforum.eu

Storno podmienky:
Ak sa účastník odhlási z kongresu 4 dni a menej pred jeho začiatkom, storno poplatok je 
100% kongresového poplatku; ak sa odhlási 5 - 8 dní pred začiatkom kongresu, storno 
poplatok je 50% kongresového poplatku.

Rokovacie jazyky:
Slovenský, český, anglický a slovenská znaková reč. Simultánne tlmočenie je zabezpečené.

Ďalšie organizačné pokyny:  
Podrobný program a potvrdenú rezerváciu                
ubytovania mailom doručia organizátori záväzne 
prihláseným účastníkom, ktorí uhradili kongre-
sový poplatok.
Organizátor si vyhradzuje právo z vážnych 
organizačných dôvodov zmeniť termín konania 
kongresu. O tejto zmene bude včas informovať 
všetkých prihlásených účastníkov.

Informácie:
+421 - 55 - 633 39 10        
+421 - 905 613 098         jurcova@euroedu.sk     
+421 - 907 312 862         mattova@euroedu.sk



ZÁVäZNÁ PRIHLÁŠKA - OBJEDNÁVKA
Objednávateľ:
(Prosíme vyplniť presne a čitateľne, tieto údaje budú použité ako fakturačné údaje)

Obchodné meno - úrad:
__________________________________________________________________
Sídlo : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
IČO : _____________________________   DIČ : __________________________
IČpre DPH :________________________________________________________  

Prihlasujeme na kongres

                                        
25. - 26. novembra 2010 v hoteli Holiday Inn v Žiline:

účastníkov:   
   Meno, priezvisko, titul:

   
   Objednávam stravovanie formou obedového menu*:  25. 11. 2010         ÁNO         NIE,   26. 11. 2010         ÁNO         NIE  

   Meno, priezvisko, titul:

   
    Objednávam stravovanie formou obedového menu*:  25. 11. 2010         ÁNO         NIE,   26. 11. 2010         ÁNO         NIE  
                                                                                          
    * (MENU nájdete na www.rescueforum112.eu)

Nezabudnite vyplniť kontakt:

E-mail: (čitateľne)_______________________@_____________________________

Telefón:   __________________________________________________________

Špeciálne požiadavky pre organizátora kongresu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Organizačné pokyny rešpektujeme v plnom rozsahu.
                                          
                                             
                 v .....................................................    dňa .............................2010

POTVRDENIE

REZERVÁCIA UByTOVANIA V HOTELI HOLIDAy INN

FINANČNEJ UČTÁRNE O ÚHRADE KONGRESOVÉHO POPLATKU

Kongresový poplatok bol uhradený v prospech účtu organizátora 
kongresu:      2626167039/1100, VS 201004

dňa:_________________________  vo výške: ____________________ €      

z účtu č.: _____________________________________________________

V ...................................................................dňa ................................ 2010

Objednávame rezerváciu ubytovania:  

24. 11. 2010 25. 11. 2010

Jednolôžková izba   á 75 €/ noc
Dvojlôžková izba      á 95 €/ noc

Poznámky k ubytovaniu  a ďalšie požiadavky  
pre organizátorov kongresu: 
(uveďte, ak plánujete príchod v prvý deň neskoro večer, s kým máte záujem 
byť ubytovaný v dvojposteľovej izbe, prípadne ďalšie požiadavky, ktoré máte 
na ubytovanie)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


