vás pozývajú

na odborný seminár

MODERNÉ
TECHNOLÓGIE
V TRADIČNEJ
OBLASTI

24. máj 2022
Nízke Tatry, Hotel GRAND Jasná

Pozvánka

Pozývame Vás na odborný seminár/workshop „Moderné technológie v tradičnej
oblasti“. Správa a údržba cestných komunikácií je tradičnou doménou, ktorej sa
vyššie územné celky – kraje venujú už od svojho vzniku. Dostali do kompetencie
cesty II. a III. triedy. Moderné technológie a softvérové nástroje dnes umožňujú
nový pohľad na túto oblasť. Práve ten je cieľom pracovného stretnutia, na ktoré
Vás chceme pozvať.

TÉMY
Pokročilé metódy získavania údajov o cestnej sieti,
mobilné mapovanie, skenovanie, drony
Ako pristupovať ku hodnoteniu a údržbe prícestnej zelene
Softvérové nástroje na správu a údržbu údajov
o cestnej sieti, predikcie
Skúsenosti z ČR – vystúpenie hostí z vybraného kraja
Georadar – jeho praktické využitie v diagnostike vozoviek
Inteligentné váženie hmotnosti vozidiel
Monitoring mostov
Možnosti ﬁnancovania z prostriedkov EÚ
KOMU JE URČENÝ
Odborný seminár/workshop je určený primárne vyšším územným celkom (VÚC) a ich
správcom komunikácií. Odborne ho zastrešuje spoločnosť T-MAPY. Prednášky a diskusia
budú vedené odborníkmi z oblastí, ktoré sú uvedené v témach. Pripravené budú aj praktické ukážky konkrétnej techniky a zariadení a ich interaktívne predvedenie.

ODBORNÍ GARANTI

ORGANIZAČNÝ GARANT

Mgr. Ján GAŠPÁREK
T-MAPY s .r. o.

Ing. Rastislav CENKÝ
Poradca predsedu TTSK pre dopravu

Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
tel: 02/ 6241 04 76, mobil: 0908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk

PROGRAM
9.00 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 11.00

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
OTVORENIE SEMINÁRA / Úvodný príhovor organizátora
PREDNÁŠKY

Softvérové nástroje na správu a údržbu údajov
o cestnej sieti, predikcie
Mgr. Martin BÁNOVSKÝ, T-MAPY s. r. o., SR

○ Diskusia

Ako pristupovať ku hodnoteniu a údržbe prícestnej zelene
Mgr. Ján GAŠPÁREK, T-MAPY s. r. o., SR

○ Diskusia

11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
PREDNÁŠKY

Pasportizace a diagnostika vozovek moderními
geo-referencovanými metodami
Ing. Zbyněk KUGLER, GRID a. s., ČR
Ing. Kamil ALFERI, Ředitelství silnic a dálnic ČR

○ Diskusia

Praktická ukážka spracovania dát z mobilného mapovania
Mgr. Peter FRIDRICH, T-MAPY s. r. o. , SR

○ Diskusia

Dynamické váženie vozidiel pre ochranu
cestných komunikácií a mostov
Ing. Gabriel DRAGON, HEMAK s. r. o., SR

○ Diskusia

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

PRESTÁVKA – OBED
PREDNÁŠKY

Aplikácia georadaru ako nástroja na analýzu
konštrukčných vrstiev vozovky a inšpekciu mostov
doc. RNDr. René PUTIŠKA, PhD., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie
a aplikovanej geofyziky, Prírodovedecká fakulta UK, SR

○ Diskusia

Možnosti monitorovania mostných konštrukcií
a svahových deformácií ohrozujúcich cestné komunikácie
RNDr. Bibiana BRIXOVÁ, PhD., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie
a aplikovanej geofyziky, Prírodovedecká fakulta UK, SR

○ Diskusia

Možnosti ﬁnancovania z prostriedkov EÚ
Daniel MIKUŠČÁK, Visions Consulting, s.r.o., SR

○ Diskusia

15.30 – 16.00
16.00

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA
UKONČENIE SEMINÁRA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

24. máj 2022
MIESTO KONANIA

Hotel GRAND**** Jasná, Nízke Tatry

Wellness Hotel GRAND**** Jasná

www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna

Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

FORMA ÚČASTI
prezenčne
UZÁVIERKA PRIHLÁŠKY
20. máj 2022
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom elektronického
formulára prihlášky na www.kongres-studio.sk alebo na e-mail organizačného
garanta podujatia.
ÚHRADA SLUŽIEB
Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
MOŽNOSŤ UBYTOVANIA
Pre účastníkov seminára je v hoteli zriadená aj rezervácia ubytovania so zľavou,
ktorú je možné využiť na termín 23. – 24. 5. 2022. V prípade záujmu sa prosím
obráťte na organizačného garanta podujatia pre bližšie informácie.
STORNO PODMIENKY
Pri odhlásení účastníka po termíne uzávierky 20. 5. 2022 sa registračný
poplatok nevracia, možné je však zastúpenie účastníka.

