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Ekonomický a sociálny význam cestnej a mestskej dopravy nie je 

zanedbateľný. Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu 
obyvateľstva a prepravu tovarov podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré 
sa neustále menia. Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej 
nákladnej dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký 
počet dopravných nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, 
veľké hmotné škody na majetku a nepriaznivé dopady na životné 
prostredie, sú len tie najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto 
skutočnostiam, život bez automobilu si už len veľmi ťažko vieme 
v súčasnosti predstaviť. Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho 
smerovania cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach 
v Európe ale aj mimo tohto priestoru, v podmienkach globalizácie, 
predstavuje hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami 
bezpečnostnými, ekologickými, technickými a v neposlednom rade 
ekonomickými.  Hľadanie a poukazovanie na nové riešenia v oblasti 
mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou je cestná 
doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom 
období, nástup telematiky na druhej strane nedostatok odborného 
personálu možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako možný 
nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na 
životné prostredie. 

Konferencia by mala byť fórom na stretnutia a vzájomnú 
výmenu názorov odborníkov z oblastí s cestnou a mestskou 
dopravou súvisiacich. 

 
Tematické zameranie konferencie: 

 problematika legislatívy, bezpečnosti, ekologických 
požiadaviek na cestnú a mestskú dopravu, 

 technológia prevádzky a riadenie cestnej a mestskej 
dopravy, 

 financovanie hromadnej osobnej dopravy v SR a v zahraničí, 
 integrované dopravné systémy, 

Cieľ konferencie 
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 riadenie dopravných systémov a inteligentné dopravné 
systémy, 

 využitie informačných technológií v riadení dopravných    
procesov a dopravných firiem, 

 metódy  zvyšovania efektívnosti cestnej a mestskej 

dopravy, 
 cestná doprava ako súčasť intermodálnej prepravy, 
 kvalita v dopravných službách, 
 elektromobilita a využitie alternatívnych pohonných látok  

(LNG, CNG). 
  

Konferencia je určená pre: 
 vedeckých a výskumných pracovníkov v oblasti dopravy 

a pedagógov vysokých škôl, 
 pracovníkov štátnej a verejnej správy z odborov dopravy, 
 manažérov a pracovníkov dopravných a zasielateľských 

firiem, 
 výrobcov, dovozcov a predajcov automobilovej techniky. 

 

Vybrané vedecké  príspevky v anglickom jazyku uverejnené 
v zborníku z vedeckej konferencie budú odporúčané  na publikovanie 
edičným radám vedeckých indexovaných časopisov: 
  
COMUNICATIONS, Scientific Letter of the University of Zilina, 
evidovaný v databáze SCOPUS 
(http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s)  
  

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS,  
evidované v databáze COPERNICUS 
(http://tac.uniza.sk/index.html) 
 
Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu 
konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania. Každý účastník 
konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne 
dvoch príspevkov. Touto cestou si Vás dovoľujem srdečne pozvať na 
7. ročník tohto vedeckého  podujatia, ktoré má už svoju tradíciu.  

 
          prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

   vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s
http://tac.uniza.sk/index.html
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AULA BG2A1 – Datalan 
  
Žilinská univerzita v Žiline 
Veľký diel 
Univerzitná 1 
010 26 Žilina 
  
GPS: 49° 12′ 10.56″ S, 18° 45′ 22.86″ V 
(www.fpedas.uniza.sk) 
 
 

 
  
  

V priebehu konferencie bude zabezpečené tlmočenie medzi 
slovenským a anglickým jazykom. 

 

Miesto konania konferencie 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
http://www.fpedas.uniza.sk/
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09:00 – 10:00 hod. Prezencia 
 

10:00 – 12:00 hod. Otvorenie konferencie a plenárne 
zasadnutie 

 
Aktuálne problémy cestných dopravcov 

Pavol Jančovič, prezident ČESMAD Slovakia (SK) 

 

Aktuálne problémy v autobusovej doprave na Slovensku 

Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy (SK) 

 

Verejná doprava vo vzťahu k ekonomike regiónu 

Marek Modranský  predseda Inštitútu verejnej dopravy a čestný 

viceprezident UITP (SK) 

 

Aktuálne problémy v logistike a zasielateľstve v SR 

v európskom kontexte 

František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

(SK) 

 

Elektromobilita v MHD na Slovensku 

Peter Janus, predseda Združenia MHD v SR (SK) 

 

Economic characteristics of urban public transport fares 
(Ekonomické charakteristiky cestovného v mestskej hromadnej doprave) 

Grzegorz Dydkowski – Robert Tomanek, University of Economics 

in Katowice (PL) 

 

Aktualní trendy inteligentní mobility a logistiky 

Roman Srp, ERTICO – ITS EUROPE (CZ) 

 

Rámcový program konferencie 

19. 10. 2016 – Aula BG02A1 Datalan 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
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12:00 – 13:00 hod. Obed  
 
 
 
 

13:00 – 15:00 hod. Odborný program  
 
 
 

 

Príprava nového zákona o podmienkach prevádzky vozidiel 

v cestnej premávke 

Ľubomír Moravčík, Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (SK) 

 

Road safety measures for professional drivers 
(Opatrenia bezpečnosti cestnej premávky týkajúce sa profesionálnych 

vodičov) 

Francisco Alonso, University of Valencia (E) 

 

Possibilities and limitations for the clarification of insurance 

fraud relating to road transport (damage assessment) 
(Možnosti a obmedzenia pri objasňovaní poistných podvodov týkajúcich sa 

cestnej dopravy) 

Klaus-Dieter Brösdorf, Westsächsische Hochschule Zwickau (D) 

– Marco Goertz, Unfallanalysen Görtz (D) – Tibor Kubjatko, 

Žilinská univerzita v Žiline (SK) – Jens Mehnert, West Sachsen 

Zwickau University, Faculty of Automotive Technology (D) 

 

Podnikanie v cestnej doprave 

Hana Jurkovičová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR (SK) 

 

Konkurencieschopnosť slovenských dopravcov v kontexte 

daní a poplatkov 

Vladimír Konečný – Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

The economics of using biofuels in transport 
(Ekonomika využívania biopalív v doprave) 

Zdeněk Říha – František Dolský – Jan Tichý, České vysoké učení 

technické Praha (CZ) 
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Administratívno-právna zodpovednosť za porušenie 

povinnosti podrobiť vozidlo technickej alebo emisnej kontrole 

Jana Moravčíková, Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (SK) 

 
 

15:00 – 15:30 hod. Prestávka, občerstvenie 
 

 
15:30 – 16:30 hod. Odborná exkurzia v laboratóriách 

 Katedry cestnej a mestskej dopravy  
 
 
 
 
 

Sekcia:  Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch 

Miestnosť:  Aula BG2A1 Datalan 

 
 
16:30 – 17:30 hod. Odborný program 
 

Výsledky OPD 2007-2013 a nové ciele Integrovaného 

dopravného systému Košického kraja na roky 2014 - 2020 

Ladislav Olexa - Miroslav Fazekaš - Peter Šmihuľa - Radovan 

Hužvík, KSK (SK) 

 

Využiteľnosť dát v podmienkach verejnej osobnej dopravy 

Andrej Čačko, TransData (SK) 

 

Pôsobnosť orgánov verejnej správy pri povoľovaní osobnej 

cestnej dopravy 

Martin Cíferský, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR (SK) 

 

Development of a road toll system based on the example of 

Katowice city centre 
(Vývoj mýtneho systému na príklade centra mesta Katowice) 

Jerzy Mikulski, University of Economics in Katowice (PL) – Alica 

Kalašová – Ján Palúch, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
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Sekcia:  Cestná doprava a logistika 

Miestnosť: BF227 

 
 

16:30 – 17:30 hod. Odborný program 
 

Zodpovednosť a postavenie zasielateľa 

Miloš Poliak, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Úspornejšie návesové súpravy v cestnej doprave 

Jozef Gnap – Tomáš Skrúcaný, Žilinská univerzita v Žiline  (SK) 

 

Evaluation of GPS Data to Create Outputs Usable in 

Transport and Logistics 
(Vyhodnotenie GPS dát za účelom vytvorenia výstupov využiteľných 

v doprave a logistike) 

Ján Zámečník – Juraj Jagelčák – Erika Hoferíková – Jana 

Barošová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Nastavenie riadiacej jednotky motora a prevádzkové 

parametre vozidla 

Vladimír Rievaj – Lenka Mokričková – Ján Kuňa – Ján Závodný, 

Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

 
18:00 hod.  Večera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur


 

Pozvánka na 7. ročník medzinárodnej konferencie „CMDTUR 2016“ 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur 

 

 

 
 
 

Sekcia:  Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch 

Miestnosť:  Aula BG2A1 Datalan 

 

 
08:30 – 10:30 hod. Odborný program 

 
Smart city – bezpečná a udržateľná mestská mobilita 

Alica Kalašová – Ján Kapusta, Žilinská univerzita v Žiline (SK) – 

Jerzy Mikulski, University of Economics in Katowice (PL) 

 

Big data in urban public transport 
(Spracovanie veľkých objemov dát v mestskej hromadnej doprave) 

Anna Urbanek, University of Economics in Katowice (PL) 

 

Zavádzanie nových metód a najlepších praktík do plánovania 

udržateľnej mestskej mobility 

Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Public funding of urban public transport in Poland 
(Financovanie mestskej hromadnej dopravy v Poľsku z verejných zdrojov) 

Grzegorz Dydkowski – Barbara Kos, University of Economics in 

Katowice (PL) 

 

Netradičné spôsoby financovania dopravnej obslužnosti 

hromadnou osobnou dopravou 

Miloš Poliak – Peter Varjan, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Analysis of Hungarian Rail Transport sector  
(Analýza sektora železničnej dopravy v Maďarsku) 

Gabor Szendro - Adam Torok, Budapest Univesity of Technology 

and Economics, BUTE (HU) 

 

 

 

 

20. 10. 2016  

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
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Sekcia:  Bezpečnosť cestnej premávky 

Miestnosť:  BF227 

 

 
08:30 – 10:30 hod. Odborný program 

 
Vliv stavebních úprav pozemních komunikací na bezpečnost 

silničního provozu 

Michal Turek – Ondrěj Malínek, Vysoká škola logistiky (CZ) 
 

Dopravná nehodovosť a štatistická hodnota ľudského života v 

SR 

Alica Kalašová – Simona Kubíková – Renáta Škulcová – Jozef 

Paľo, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
 

Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti 

výzkumu chováni řidičů 

Stanislav Novotný – Petr Bouchner – Josef Mík, České vysoké 

učení technické Praha (CZ) 

 

Prieskum postojov a názorov verejnosti na oblasť vedenia 

motorového vozidla pod vplyvom alkoholu 

Miroslava Mikušová – Ján Ondruš, Žilinská univerzita v Žiline 

(SK) 

 

Využitie kamerového systému na analýzu dopravnej situácie 

Ján Ondruš – Miroslava Mikušová, Žilinská univerzita v Žiline 

(SK) 
 

Možnosti merania spotreby paliva na valcovej skúšobni Maha 

MSR 

Branislav Šarkan – Tomáš Skrúcaný – Vladimír Rievaj – Ján 

Vrábel, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

 

 
10:30 – 11:00 hod. Prestávka, občerstvenie 
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Sekcia:  Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch 

Miestnosť:  Aula BG2A1 Datalan 

 

 
11:00 – 13:30 hod. Odborný program 

 
Obstarávanie dopravnej obslužnosti územia hromadnou 

osobnou dopravou 

Štefánia Semanová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Informačný dopravný portál „Pokojné mesto“ 

Marián Miko, ZTS Elektronika SKS s.r.o. (SK) – Ján Ondruš, 

Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
 

Experience with the operation of a partial trolleybus 

Ivana Hurtová – Marie Sejkorová, Univerzita Pardubice (CZ) 
 

Čas zastávky ako významný prvok cestovného času v MHD 

Jana Kupčuljaková, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
 

Modulárny mobilný systém dopravného manažmentu 

Juraj Kotrík - Nik Widman - Michael Uschnigg, PRISMA solutions 

EDV-Dienstleistungen GmbH (A), Klaus Pollhammer - Thomas 

Novak, SWARCO FUTURIT (A) 

 

Analysis and evaluation of existing systems for the collection 

and use of data for the creation of a database for integrated 

transport plans (Analýza a vyhodnotenie existujúcich systémov pre zber 

a využitie dát za účelom vytvorenia databázy pre integrované dopravné plány) 
Milan Veterník – Marián Gogola, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Kapacitná výkonnosť zastávok na území mesta Žilina 

Ľubomír Černický – Jozef Gnap – Peter Ihnát, Žilinská univerzita 

v Žiline (SK) 
 

 
13:30 – 13:45 hod. Zhodnotenie a záver konferencie 
 
 
 

13:50 – 14:30 hod. Obed  

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur
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Zoznam príspevkov v posterovej časti 
(formou publikovania v zborníku) 

 
 

Risk Modeling in Dangerous Goods Transportation 
(Modelovanie rizík pri preprave nebezpečných vecí) 

Helena Bínová – Filip Ge, České vysoké učení technické Praha 

(CZ) 

 

Trolleybus Transport Benefit for the Environment 
(Prínos trolejbusovej dopravy pre životné prostredie) 

Jiří Čejka, VŠTE České Budějovice (CZ) 

 

Využitie dát o cestujúcich pri plánovaní MHD 

Marián Gogola, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

European Road Safety Tunes - Innovative Educational 

Method Addressed to Young Drivers (15–24) to Improve Road 

Safety in the EU 
(Projekt európskej bezpečnosti cestnej premávky - inovatívna vzdelávacia 

metóda určená mladým vodičom (15–24) pre zlepšenie bezpečnosti cestnej 

premávky v EU) 

Dagmara Jankowska-Karpa – Justyna Wacowska-Ślęzak, Motor 

Transport Institute (PL) 

 

Situational Assessment as a Tool for Road Safety 

Improvement 
(Situačné hodnotenie ako nástroj pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky) 

Dagmara Jankowska-Karpa, Motor Transport Institute (PL) – 

Miroslava Mikušová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) – Justyna 

Wacowska-Ślęzak, Motor Transport Institute (PL) 

 

Tests of Drivers on a Car Simulator 
(Skúšky vodičov na automobilovom simulátore) 

Rafał Jurecki – Marek Jaśkiewicz, Kielce University of 

Technology (PL) – Miloš Poliak, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
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Experimental Research of Drivers in Crash Tests with the Use 

of 3 Types of Safety Belts 
(Experimentálny výskum vodičov pri nárazových testoch s použitím troch 

typov bezpečnostných pásov) 

Marek Jaśkiewicz – Rafał Jurecki, Kielce University of 

Technology (PL) – Branislav Šarkan – Ján Vrábel, Žilinská 

univerzita v Žiline (SK) 

 

Hierarchization of Choice Criterions in Daily Trips in the Case 

of Szczecin 
(Hierarchizácia kritérií voľby pri každodenných cestách v prípade mesta 

Szczecin) 

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, University of Szczecin (PL) 

 

Bezpečnosť cestnej dopravy v Slovenskej republike 

Lenka Komačková – Miloš Poliak, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

– Marek Jaśkiewicz – Rafał Jurecki, Kielce University of 

Technology (PL) 

 

Skladovanie ako riziková činnosť zasielateľa 

Jaroslava Kubáňová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Plánovanie doby odpočinku vodiča ako dôležitý prvok 

bezpečnej prepravy 

Jaroslava Kubáňová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Subsystémy integrácie ako základné piliere integrovaného 

dopravného systému 
(Subsystems of the integration as fundamental pillars of the Integrated 

Transport System) 

Michaela Mrníková – Miloš Poliak, University of Žilina (SK) 

 

Strategic Document in Transport and Their Importance for 

Strategic Analysis of Transport Companies 
(Strategické dokumenty v doprave a ich význam pri strategickej analýze 

dopravných podnikov) 

Iveta Oborilová – Vlastimil Melichar, Univerzita Pardubice (CZ) 

 

Markovove procesy v ekonomike 

Adela Poliaková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Štefánia 

Semanová, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 
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Využitie modelovania prepravného procesu v dopravnej 

spoločnosti 

Bibiána Poliaková, Žilinská univerzita v Žiline (SK) – Milan 

Hrehor 

 

Monitorovanie teploty ako dôležitá súčasť prepravného 

reťazca pri distribúcií potravín 

Dominika Rovňaníková, Žilinská univerzita v Žiline (SK) 

 

Nákladové indexy v silniční nákladní dopravě 

Zdeněk Říha – Jan Tichý, České vysoké učení technické Praha 

(CZ) 

 

Analýza hodnôt emisií výfukových plynov vozidiel so 

zážihovým motorom zaznamenané v bežnej prevádzke 

emisných kontrol 

Branislav Šarkan, Žilinská univerzita v Žiline (SK) – Jacek Caban, 

University of Life Science in Lublin (PL) – Adriana Maňurová 

 

Examination of the Influence of Selected Road Surface Types 

and Traffic speed on the Traffic Noise Level 
(Skúmanie vplyvu vybraných typov povrchu vozovky a rýchlosti premávky na 

úroveň hluku z cestnej premávky) 

Tomasz Figlus, Silesian University of Technology (PL) – Jozef 

Gnap – Tomáš Skrúcaný, Žilinská univerzita v Žiline (SK) – Piotr 

Szafraniec – Konrad Żuradzki, Silesian University of Technology 

(PL) 

 
 
 

  

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur


 

Pozvánka na 7. ročník medzinárodnej konferencie „CMDTUR 2016“ 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur 

 
 

 

 

Rokovací jazyk:            slovenský, český,  anglický 
  
 
Informácie pre autorov príspevkov: 

 zaslanie textu príspevku  alebo posteru  v elektronickej 

forme do 23.9.2016 na cmdtur@fpedas.uniza.sk              

 zaslanie záväznej prihlášky a úhrada zvýhodneného 

účastníckeho poplatku  do 14.9.2016 na 

kcmd@fpedas.uniza.sk  

 zaslanie záväznej prihlášky a úhrada účastníckeho poplatku  

do 23.9.2016 na kcmd@fpedas.uniza.sk  

 

Pokyny pre autorov na úpravu textu príspevku: 
Príspevky budú uverejnené v zborníku s ISBN a budú recenzované 
zo strany členov medzinárodného programového výboru a členov 
Katedry cestnej a mestskej dopravy. 

Príspevok v rozsahu  minimálne 5  a maximálne 15 strán, formát 
strany A4, vo formáte Microsoft WORD  (*.doc), veľkosť 12 pt, Typ 
písma Times New Roman. 

 

  

Organizačné pokyny 
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Účastnícke poplatky (záväzná prihláška a úhrada do 14.9.2016): 

Aktívna účasť (prednášajúci) 160,- Eur vrátane 20%  DPH. 

Aktívna účasť (spoluautor príspevku) 130,- Eur vrátane 20%  DPH. 

Publikovanie príspevku v zborníku (bez účasti) a bez ohľadu na počet 
autorov jedného príspevku:  110,- Eur vrátane 20%  DPH. 

Pasívna účasť na obidva dni konferencie: 170,- Eur vrátane 20%  DPH. 

Pasívna účasť na jeden deň konferencie: 100,- Eur vrátane 20%  DPH. 

Pre členov a interných doktorandov Katedry cestnej a mestskej 
dopravy a zamestnancov a členov spolupracujúcich organizácií na 
konferencii je účastnícky poplatok znížený o 20,- Eur s DPH. 

Pasívna účasť na obidva dni konferencie pre študentov študijných 
programov cestná doprava a zasielateľstvo a logistika: 60,- Eur 
vrátane 20%  DPH (v cene je  zborník občerstvenie bez obedov 
a organizátor si vyhradzuje obmedziť počet prihlásených) 

Pasívna účasť na obidva dni konferencie pre študentov študijných 
programov cestná doprava a zasielateľstvo a logistika poberajúcich 
prospechové štipendium: 0,- EUR (obdržia zborník a občerstvenie bez 
obedov). 

V prípade zaslania záväznej prihlášky a úhrady účastníckeho 
poplatku po termíne 14.9.2016 je výška poplatku navýšená o 20%. 

Výška poplatku je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách, v znení neskorších predpisov. Zahŕňa náklady na 
organizačné a materiálové zabezpečenie konferencie. V prípade 
neúčasti poplatok nevraciame. Je možné na konferenciu vyslať 
náhradníka. Konferenčné materiály budú zaslané poštou.  
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Ubytovanie: 

Ubytovanie si účastníci rezervujú a hradia individuálne. Bližšie 
informácie o možnostiach ubytovania je možné nájsť na stránke 
http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur 
 
Cenová ponuka reklamy resp. prezentácie: 

Účastnícke poplatky pre generálneho a hlavných reklamných 
partnerov konferencie a firemné prezentácie sú individuálne (okrem 
nižšie uvedených)  a je potrebné dohodnúť s organizačným 
garantom: e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk 

Cena za uverejnenie jednej strany reklamy v zborníku príspevkov 
(bude vydaný v elektronickej forme)  je za celú stranu vrátane 
jedného účastníckeho poplatku  450,- Eur s DPH. 
 
Cena za umiestnenie reklamného bannera v priestoroch konferencie 
je vrátane jedného účastníckeho poplatku  500,-  Eur s DPH. 
 
Prosíme, zaslať objednávku spolu s predlohou na e-mailom  na 
kcmd@fpedas.uniza.sk 

 

 

 

 

Podrobnosti na stránke CMDTUR 2016: 
 

http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdtur 
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