
 

Vážená pani, vážený pán, 
 
dovoľujem si osloviť Vás vo veci medzinárodnej konferencie Topoľčianske dopravné 
fórum, ktorá sa koná v Topoľčanoch v dňoch 22. – 23. 10. 2013 na tému Regionálna 
doprava. 
 
V prílohe Vám posielam pozvánku na túto akciu, ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti  
Mestského úradu v Topoľčanoch. 
 
Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujem upozorniť na niekoľko zásadných skutočností: 
 

- prednášajúci na konferencii sú z viacerých krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, 
Švajčiarsko), 

- konferencia si dáva za cieľ výstižne definovať jednotlivé nevyhnutné body vedúce 
k dosiahnutiu stavu, ktorý bude sledovať konkurencieschopný vývoj železničnej 
regionálnej dopravy v SR a ČR, 

- čo najširšia účasť a diskusné pripomienky pomôžu čo najlepšie formulovať 
jednotlivé body záverov, ktoré budú predložené príslušným ministerstvám dopravy 
a Úradom vlády, 

- je dôležité si uvedomiť, že zodpovedne postavená koncepcia regionálnej dopravy má 
zásadný vplyv nielen na život v regiónoch, ale aj na slovenský a český 
železničný priemysel a stavebníctvo, ktoré podľa jasnej koncepcie môžu byť 
pripravené so svojou ponukou a súčasne ide aj o ich prosperitu. 

 
Okrem štandardného zaslania prihlášok je možné sa v prípade záujmu prihlásiť aj on-line 
z http:/www.klubmodryhorizont.sk / topolčianske dopravné fórum. 
Na tomto mieste mi dovoľte Vás upozorniť, že príspevky z konferencie budú na tomto webe 
prístupné  z pochopiteľných dôvodov až s oneskorením a to len tie, ku ktorým bude na 
uverejnenie daný súhlas. 
 
Verím, že si nájdete tému, ktorá Vás zaujíma a oslovuje (prípadne sprostredkujete 
informáciu kolegom) a že si nájdete čas na účasť na konferencii. 
 
Súčasne som pripravený odpovedať na Vaše prípadné otázky. 
 
Ďakujem Vám za pozornosť, kterú ste venovali týmto riadkom a verím, že sa môžem 
v októbri tešiť na stretnutie. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Jozef Bosáček 
manažér konferencie 
Topoľčianske dopravné fórum 
bosacek@klubmodryhorizont.sk 
tel. 00421 902 272 001 
      00420 724 027 626 
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