Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Česká republika
od - do: 5.10. – 7.10. 2016

Účastníci zahraničnej pracovnej cesty:

Mgr. Katarína Minarčinová
Ing. Ľudmila Uličná
Ing. Martina Barloková
Ing. Tibor Kurák

Podrobné údaje o rokovaní - kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo,
rokovania:

obsah

Predmetom ZPC bola účasť na 45. Medzinárodnom stretnutí dopravných odborníkov,
organizovaného spol. Brnenské komunikace, a.s. Cieľom stretnutia bolo predanie informácii
a skúseností o nových spôsoboch riešenia dopravných systémov, nových formách práce pri
projektovaní komplexných, ale i dielčich opatreniach pre zlepšenie premávky a bezpečnosti
dopravy. Tiež zoznámiť sa s informáciami o novinkách novo skúšaných alebo už užívaných
technických zariadení v dopravno-inžinierskej praxi.
Seminár bol rozdelený do troch dní:
1. deň - zameraný na témy Aktuálne zmeny v legislatíve, bezpečnosť cestnej premávky
a Organizáciu dopravy v centre
2. deň bol venovaný príspevkom na témy: Plán udržateľnej mestskej mobility a Riadenie
križovatiek svetelnou dopravnou signalizáciou
3. deň – voľné diskusné fórum k aktuálnym otázkam dopravného inžinierstva.
V rámci stretnutia odzneli príspevky zástupcov miest Prahy (Technická správa komunikací
hl. m. Prahy), Plzne (Správa verějného statku města Plzně), Brna (Brněnské komunikace,
a.s. – Útvar dopravního inženýrství) a Ostravy (Ostravské komunikace, a.s.).

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu cesty a odborného prínosu:
Účasť na seminári predstavuje nasledovné odborné prínosy:
• oboznámenie sa s novými prvkami využívanými v dopravno-inžinierskej praxi – v
samostatných riešeniach a projektoch
• možnosť využívať skúsenosti z novo skúšaných technických zariadení pri riešení
dopravných zámerov v Bratislave
• príležitosť zoznámiť sa s účastníkmi semináru a konzultovať s nimi problematiku odboru
dopravného plánovania, riadenia dopravy a dopravného inžinierstva.

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka/účastníkov zahraničnej
pracovnej cesty:
Vzhľadom na to, že to bol odborný seminár venovaný dopravno-inžinierskej tématike t.z.
odboru ktorý sa stále rozvíja v nadväznosti na nové potreby organizovania cestnej
premávky, zo služobnej cesty nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy pre jej účastníkov.

V Bratislave dňa
10.10.2016

podpis účastníka/účastníkov cesty

