1. deň konferencie
registrácia účastníkov
privítanie účastníkov
slávnostný príhovor - zahájenie
konferencie

25.septembra
8:00 -9:00
9:00- 9:30

téma

9:30 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 -15:00

15:00 - 15:30

Klučka
Martinek

Peter (MD)
Jaroslav (CDV)

Červienka

Radovan (Dopravoprojekt)

Krištof
Peciar
obed

Martin (OZ MULICA)
Tomáš (OZ Cyklokoalícia)

Roháč

Ján (Nadácia Ekopolis)

Piroh
Čeman

Jaroslav (3dmodel)
Štefan (Ebike)

Víšek

Jozef (OZ MULICA)

Sitányiová
Slebodník
prestávka

Dana (Žilinská univerzita)
Luboš (Mesto Žilina)

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej republike - plnenie opatrení
Česko šlape a jede!
Technický predpis - cyklistické komunikácie

Cykloinfraštruktúra
Participácia občanov na zlepšovní podmienok pre
nemotorovú dopravu
Ako sme rozbicyklovali Bratislavu

Skúsenosti s automatickým sčítaním cyklistov
Zobrazenie oficiálnych cyklistických trás v 3D
.
Ebike a jeho využitie v doprave
Štúdia plošného riešenia cyklodopravy na sídlisku Vlčince III
v Žiline
Plány trvalo udržateľnej mobility a cyklistická doprava skúsenosti z projektov ADVANCE a ENDURANCE.
Prínos projektu CentralMeetbike pre mesto Žilina

15:30 -16:00

Predstavenie regionálnych
cyklokoordinátorov

16:00 - 18:00

Návšteva cyklodielne,kde sa zo starých bicyklov stávajú
Návšteva Cyklodielne Recykel + nové, ako aj prhliadka riešení cykloinfraštruktúry v Žiline s
cykloHotspots (workshop)
diskusiou možného riešenia

18:00 - 20:00

večera+diskusia

26.9.2013
9:00 - 12:00

Cykloturistika

2.deň konferencie

Politika
Politika,propagácia

Cykloinfraštruktúra,aktivizmus
Cykloinfraštruktúra,aktivizmus

Technológie
Technológie
Technológie
Cykloinfraštruktúra
politika,propagácia
politika,propagácia

politika

Hlatký
Findl

12:00 - 13:00

Juraj (Slovenský cykloklub)
Ladislav (Bratislavský
samosprávny kraj)

Roháč
Modranský
Červienka
obed

Ján (Nadácia Ekopolis)
Marek (SAD Zvolen)
Radovan (Dopravoprojekt)

Gogola

Marián (Žilinská univerzita)

Štupáková
Bolo

Viera (OZ Kostitras)
Martin (VÚD)
Andrea (Žilinský samosprávny
kraj)

Heglasová

Novinky v oblasti cykloturistiky za rok 2013.

cykloturistika

Cyklotrasy v Bratislavskom samosprávnom kraji
EuroVelo 13 Cesta Železnej opony

cykloturistika
cykloturistika,propagácia

Rozvoj ekologickej dopravy vo vzťahu k verejnej doprave.
Dopravné značenie v oblasti cyklistickej dopravy

cykloinfraštruktúra

Pritiahnu nám nové cyklocestičky nových cyklistov?
Možnosti modelovania a prognózovania cyklistickej dopravy. cykloinfraštruktúra
Prešov pre cyklistov - plánovanie a propagácia cyklistickej
dopravy v Prešove
propagácia,aktivizmus
Mapovanie cyklistickej infraštruktúry na Slovensku
cykloinfraštruktúra
BikeKIA-tvorme spolu krajinu cyklistov!

propagácia,cykloinfraštruktúra

