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Na tieto a na množstvo ďalších zaujíma-
vých a aktuálnych otázok sa pokúsili odpo-
vedať účastníci 8. ročníka Fóra koľajovej do-
pravy, konaného v kongresových priestoroch 
Hotela Double Tree by Hilton v Bratislave 
v dňoch 13. až 14. marca 2012.

Viac ako dve stovky špičkových odborní-
kov zo súkromného aj verejného sektora dva 
dni diskutovali o stratégii a rozvoji železnič-
nej a mestskej koľajovej dopravy na Sloven-
sku a ich mieste a úlohe v rámci priestoru 
Európskej únie a ďalších okolitých krajín. 

Konferenciu otvorili úvodné príspev-
ky tých najpovolanejších. Vystúpil primá-
tor Hlavného mesta SR Bratislavy, riadiaci 
pracovníci európskych inštitúcií DG Move, 
Jaspers, Ministerstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR, najvyšší predstavitelia 

8. fórum koľajovej dopravy
Je železnica drahšia ako cesta? Aký osud čaká veľké železničné projekty na Slovensku? Stane sa systém mestskej koľajovej dopravy 
reálnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave v meste?

V úvode konferencie vystúpila Ellen Kray (DG Move) o návrhu Európskej komisie na 
revíziu smerníc TEN-T.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor na odborné, tvorivé a priateľské stretnutie odborníkov v oblasti prípravy a realizácie rozvojových investícií, ale aj v oblasti údržby, 
rekonštrukcie a prevádzky železničnej a mestskej koľajovej dopravy. 

Víťazom sa stal Ing. Igor Reiprich, CSc. Ocenenie mu odovzdal Ing. Slavomír Podmanický, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti REMING CONSULT, a. s.

Na konferencii odznelo 22 príspevkov, z toho 11 zahraničných.

Nominovaní na prestížne ocenenie Osobnosť železničnej mestskej a koľajovej do-
pravy na Slovensku na rok 2012
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technických univerzít na Slovensku a zástup-
covia železničných spoločností.

Celé fórum sa nieslo v atmosfére pretrvá-
vajúcej ekonomickej krízy v eurozóne, kto-
rá výrazne ovplyvňuje rozvoj koľajovej do-
pravy, ale zároveň bolo z väčšiny príspevkov 
cítiť nádej, že ak sa kompetentní odborníci 
k tejto situácii postavia ako k príležitosti na 
zefektívnenie systému, konkurencieschop-
nosť a ekonomická výhodnosť tohto druhu 
dopravy, ktorá sa preferuje najmä z pohľadu 
ekológie a komfortu, bude rásť veľmi rýchlo.

V rámci spoločenského večera 8. fóra ko-
ľajovej dopravy bol vyhodnotený už druhý 
ročník prestížneho ocenenia Osobnosť želez-
ničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slo-
vensku na rok 2012. Laureátom tohtoročné-
ho ocenenia sa stal Ing. Igor Reiprich, CSc., 
dlhoročný pracovník Dopravného podniku 
mesta Košice a predseda Združenia prevádz-
kovateľov hromadnej dopravy osôb v mest-
ských aglomeráciách SR.

Hlavný organizátor konferencie Spoloč-
nosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej 
dopravy, ako aj jej odborní garanti veria, že 
9. ročník, ktorý sa uskutoční 19. až 20. mar-
ca 2013, nadviaže na doterajšiu vysokú úro-
veň a spolu s novými témami ju ešte o nie-
čo zvýši. 

Zdroj: Spoločnosť PSKD

Účastníci exkurzie na stavbe novej železničnej stanice vo Viedni

Pohľad na novú železničnú stanicu vo Viedni


