p o z v á n k a
Slovenská
cestná spoločnosť

Slovenská cestná
spoločnosť
– pobočka pri SSC

Slovenská
správa ciest

WORKSHOP

pre správcov cestných komunikácií
8. – 9. apríl 2013, Demänovská dolina, Hotel JUNIOR Jasná

CIELE PODUJATIA
Workshop je zameraný na získavanie praktických zručností a najnovších informácií o pripravovaných aplikačných systémoch
používaných Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou a ostatnými správcami cestných komunikácií.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií.
V tomto termíne je workshop určený pre: SSC; IVSC BA; IVSC ZA; IVSC BB; IVSC KE.

ODBORNÉ ZAMERANIE
Systém hospodárenia s vozovkami
Systém hospodárenia s mostami

ODBORNÁ GARANCIA
Slovenská správa ciest, Odbor technického rozvoja
Prednášatelia: Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Samuel JELÍNEK, Ing. Zsolt BENKÓ

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
13:00
Obed
14:00 – 17:00 ODBORNÝ PROGRAM
Ö TP 9A/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií
Ö Aplikácia ESCES – zadávanie údajov, výstupy z programu, zmeny v aplikácii
Ö Systém hospodárenia s vozovkami

18:00

Večera

2. DEŇ WORKSHOPU
7:00 – 8:00 Raňajky
8:00 – 11:30 ODBORNÝ PROGRAM
Ö Technické predpisy (TP 01/2010, TP 08/2012, TP 09/2012 a iné)
Ö Informačný systém modelu cestnej siete ISMCS – mosty:
a) používateľská príručka a rýchly sprievodca
b) praktické použitie – práca s webovou aplikáciou ISMCS - mosty

12:00

Obed

VŠEOBECNÉ POKYNY
POTREBNÉ POMÔCKY

- mostný list konkrétneho mosta a k nemu protokol z bežnej a hlavnej prehliadky v písomnej alebo elektronickej forme
- účastníci musia byť prihlásení v IS MCS a musia poznať svoje prístupové heslo
Prosíme všetkých účastníkov školenia, ktorí majú služobné, príp. vlastné osobné počítače, aby si ich priniesli.

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 JUNIOR, Demänovská
dolina 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 JUNIOR*** Jasná
Demänovská Dolina 105, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 / 5432 100
Dopravné spojenie:
Autom: smer Liptovský Mikuláš, z dialničného nadjazdu odbočka smer
Demänovská dolina – Jasná, od odbočky cca 18 km.
GPS súradnice: 48.96846, 19.58525
Vlakom: do stanice Liptovský Mikuláš, zo stanice prímestským autobusovým
spojom smer Demänovská Dolina – Jasná.

