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Pozvánka na konferenciu MOBILITA 2011
Kvalita bývania, ale aj hodnota každej nehnuteľnosti je veľmi silne závislá na dobrej dostupnosti. Preto dobrá dostupnosť územia a
jeho vybavenosť dopravnou infraštruktúrou významnou mierou vplýva na väzby medzi bývaním a nadväznými ľudskými aktivitami
v území. Súčasné obdobie je však charakteristické zhoršovaním prístupnosti územia a dostupnosti ľudských aktivít, a to napriek
vytrvalým snahám o zlepšovanie mobility osôb a nákladov. K zhoršovaniu tohoto stavu prispieva aj súčasná hospodárska kríza, ktorá
koncom prvej dekády tohoto storočia odkryla ďalšie úskalia žiadúceho udržateľného vývoja vo výhľadovom období.
Čo je skutočnou príčinou takéhoto nežiadúceho vývoja a aké sú možnosti riešenia tohoto nepriaznivého stavu?
Tieto a ďalšie otázky sú nálňou 11.medzinárodnej vedeckej konferencie MOBILITA ´11, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.-27.
5.2011 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Jej náplň je zameraná na:
1) Integrovanú mobilitu v metropolitných územiach a cezhraničných regiónnoch
2) Bezpečnú mobilitu pre všetkých, nielen na cestách a na
3) Materiály a technológie pre udržateľnú cestnú sieť.
Konferencia už tradične poskytuje priestor pre prerokovávanie poznatkov o vývoji mobility a hľadaní účinných nástrojov na
presadzovanie integrovaných riešení alternatívnych druhov dopravy, s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja dopravnej
infraštruktúry v urbánnom, regionálnom a cezhraničnom území. Na konferenciu je prihlásených viac ako 60 príspevkov autorov zo
stredoeurópskych krajín, ktoré sú zamerané na najnovšie výsledky výskumu v modelovaní dopravy vo veľkých územných ceľkoch a
cezhraničných regiónoch, na overovanie postupov a metodík pre hodnotenie cestnej bezpečnosti a na navrhovanie opatrení na
znižovanie nehodovosti na cestnej sieti v zastavanom a krajinnom území, ako aj na nové poznatky o materiáloch a technológiach pre
udržateľnú cestnú infraštruktúru.
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Konferencia je medzinárodnou vedeckou platformou pre diskusiu skúsených odborníkov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti
dopravy, zameraných na vytváranie priaznivých podmienok pre zvyšovanie kvality života, prostredníctvom zlepšovania mobility osôb
a nákladov. Je zároveň aj jednou zo sprievodných medzinárodných aktivít smerujúcich k XXIV. Svetovému cestnému kongresu
PIARC , ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roku v Mexiku. Na konferencii budú prezentované výsledky medzinárodných projektov
bilaterálnej a transnacionálnej spolupráce odborníkov a vedeckých pracovníkov stredoeurópskych krajín. Konferencia sa uskutoční
pod záštitou ministra dopravy, dekana Stavebnej fakulty STU a ďalších domácich a zahraničných inštitúcií s podporou
medzinárodného Višegrádskeho fondu. Konferenciu poriada Katedra dopravných stavieb, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ako
jednu z mnohých odborných a vedeckých aktivít plánovaných na rok 2011. Podrobnejšie informácie o tomto, ako aj o ďalších
podujatiach katedry, možno nájsť na stránke www.svf.stuba.sk
V Bratislave 4.3.2011
Prof.Ing.Bystrík Bezák, PhD.
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