p o z v á n k a
Slovenská
cestná spoločnosť

Slovenská cestná
spoločnosť
– pobočka pri SSC

Slovenská
správa ciest

WORKSHOP

pracovníkov cestnej databanky
so správcami cestných komunikácií
2 5 . – 2 6 . o k t ó b e r 2 0 1 2 , TÁ L E , H o t e l S T U P K A

CIELE PODUJATIA
Cieľom pravidelného pracovného stretnutia / workshopu pracovníkov cestnej databanky so správcami cestných komunikácií je
výmena odborných skúseností a poznatkov v oblasti ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií SR v zmysle zákona
č. 315/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií.

ODBORNÉ ZAMERANIE
Problematika ústrednej technickej evidencie CK (všetky druhy meraní na zber údajov)
Súčinnosť správcov, otázky týkajúce sa samotných údajov (technické premenné a nepremenné
parametre, cestné objekty, referenčná sieť a dokončené stavby)
Riešenie pripomienok, nezrovnalosti v údajoch, poskytovanie súčinnosti správcov pre údaje
nemerateľné v teréne, využívanie údajov
Spracovávanie údajov, prehľady, mapy, web...

ODBORNÁ GARANCIA
Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky
Prednášatelia: Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Anna BILOVESKÁ

ORGANIZAČNÝ GARANT
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Ing. Blanka Lukáčková
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 62 41 04 76, Mobil: 0908 72 76 42
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk

PROGRAM
1. DEŇ WORKSHOPU
12:00

Registrácia účastníkov

12:30

Obed

14:00 – 18:00 ODBORNÝ PROGRAM
⌦ Súhrnné informácie týkajúce sa činnosti cestnej databanky
⌦ Plánované činnosti
⌦ Poskytovanie súčinnosti správcov CK pre výkon ústrednej technickej evidencie CK

18:30

Večera

2. DEŇ WORKSHOPU
7:00

Raňajky

8:00 – 11:30 ODBORNÝ PROGRAM
⌦ Využívanie údajov ústrednej technickej evidencie SK
⌦ Informačný servis

12:00

Obed

VŠEOBECNÉ POKYNY
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu, faxom, poštou na adresu
organizačného garanta konferecie. Môžete prípadne využiť elektronický formulár, ktorý nájdete na
www.kongres-studio.sk.

ÚHRADA POPLATKOV

Podľa cenníka služieb a pokynov uvedených v záväznej prihláške.

STORNO PODMIENKY

Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený storno poplatok vo výške 25%
z ceny objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka
je možné.

UBYTOVANIE

Pre účastníkov workshopu je zabezpečené ubytovanie priamo v mieste konania – v hoteli STUPKA,
Tále v 2-posteľových izbách a je zahrnuté v cene účastníckeho poplatku.

STRAVOVANIE

Stravovanie je zabezpečené počas celého podujatia a je zahrnuté v cene účastníckeho poplatku.

Hotel STUPKA
Tále 100, Horná Lehota
977 01 Brezno
Tel.: 048 / 6712 601
GPS súradnice:
+48° 52’ 27.05”, +19° 35’ 50.96”

