
W O R K S H O P
pre správcov cestných komunikácií

CIELE PODUJATIA

Workshop je zameraný na získavanie aktuálnych informácií o centrálnej technickej evidencii cestných komunikácií a súčinnosti správcovských 

organizácií pri jej tvorbe, používaní údajov, stanovovaní trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, informácií o systéme hos-

podárenia s vozovkami a mostmi a o práci so softvérovými aplikáciami Informačného systému Modelu cestnej siete pre vyššie uvedené agendy.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií.

V tomto termíne je workshop určený pre: SSC IVSC Žilina; VÚC Žilina; VÚC Trenčín

ODBORNÉ ZAMERANIE

þ Centrálna technická evidencia cestných komunikácií

þ Stanovovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov

þ Systém hospodárenia s vozovkami

þ Systém hospodárenia s mostmi

ODBORNÁ GARANCIA

– Slovenská správa ciest, odbor cestnej databanky a technického rozvoja

 Ing. Alica Szebényiová, CSc., Ing. Anna Biloveská, Ing. Eva Besedová, Ing. Marianna Králiková, Ing. Stanislav Skýva, Ing. Daniela Čanigová,

 Ing. Zsolt Benkó, Ing. Jaroslav Zaťko

– SOFTEC, s.r.o., ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

 ORGANIZAČNÝ GARANT PODUJATIE PODPORILI

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

14. –  15 . apr í l  2016,  Osrb l ie, Hote l  ZERRENPACH**

Vás pozývajú na

p o z v á n k a

Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri SSC
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1. DEŇ WORKSHOPU

12:00 Registrácia účastníkov

13:00 Obed

14:00 Otvorenie workshopu

14:00 – 16:00 ODBORNÝ PROGRAM – činnosti v kompetencii odboru CDB

q Centrálna technická evidencia CK (CTECK):
–  všeobecné info,
– údaje referenčnej siete, súčinnosť správcov CK, usporadúvanie cestnej siete
– údaje technických nepremenných parametrov, súčinnosť správcov CK,
– diagnostika vozoviek,
–  používanie údajov CTECK

q Určovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, súčinnosť správcov CK

16:00 – 16:15 Prestávka

16:15 – 18:00 ODBORNÝ PROGRAM – SHM

q Technické predpisy (TP 08/2012, TP 09/2012, TP 12/2013, TP 14/2013 a iné).

q Informačný systém modelu cestnej siete ISMCS – Mosty.

q Praktické použitie – práca s webovou aplikáciou ISMCS – Mosty.

18:00 Ukončenie 1. dňa workshopu / Večera

2. DEŇ WORKSHOPU

  7:00 –   8:00 Raňajky

  8:00 – 10:00 ODBORNÝ PROGRAM – SHV

q TP 08/2013 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií,

q Hlavné prehliadky cestných komunikácií – portálová a mobilná aplikácia ESCeS
 (práca s aplikáciami – zadávanie údajov, výstupy, zmeny v aplikácii)

10:00 – 10:15 Prestávka

10:15 – 12:00 q Bežné a mimoriadne prehliadky cestných komunikácií – rozšírenie aplikácie ESCeS

12:00 Ukončenie workshopu / Obed

POTREBNÉ POMÔCKY - účastníci musia byť prihlásení v IS MCS a musia poznať svoje prístupové heslo
 Prosíme všetkých účastníkov školenia, ktorí majú služobné, príp. vlastné osobné počítače alebo tablety, 

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 workshopu 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 ZERRENPACH, Osrblie 
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 ZERRENPACH**
Anderlová 224, Osrblie 976 45, 
okr. Brezno, tel.: +421 903 201 772

Dopravné spojenie:

z Banskej Bystrice 45 km (Autobus, vlak na Chvatimech rázc.)
z Brezna 12 km (autobus priamo do Osrblia)
z Podbrezovej 12 km (autobus priamo do Osrblia)
z Chvatimechu 10 km (autobus priamo do Osrblia)

GPS súradnice: 48.756567, 19.520830

VŠEOBECNÉ POKYNY
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