
CIELE PODUJATIA

Workshop je zameraný najmä na podporu agendy technickej evidencie údajov ukončených investičných stavebných akcií cestných komunikácií, 
ktorá je v kompetencii investičných zložiek organizácií vlastníkov a správcov cestných komunikácií. Súčasťou takýchto akcií sú aj novovybudova-
né mosty a priepusty, ako neoddeliteľné súčasti cestných komunikácií. Technická evidencia údajov dokončených stavieb cestných komunikácií 
vrátane údajov o mostoch a priepustoch je nevyhnutnou podmienkou na nadväzujúce činnosti pre agendu správy a údržby cestných komuni-
kácií a taktiež systémov hospodárenia s vozovkami a mostami.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií – najmä investičné zložky.

V tomto termíne je workshop určený pre: SSC IVSC Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky 

samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj

ODBORNÉ ZAMERANIE

u  Informačný systém Modelu cestnej siete – predstavenie portálu, aplikácie pre neprihláseného a prihláseného používateľa
u Technická evidencia dokončených stavieb
u Technická evidencia dokončených akcií opráv a súvislej údržby vozoviek
u Technická evidencia novovybudovaných priepustov
u Technická evidencia novovybudovaných mostov 

ODBORNÁ GARANCIA

– Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja

 Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Jaroslav ZAŤKO

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

 ORGANIZAČNÝ GARANT PODUJATIE PODPORILI

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Ing. Blanka Lukáčková

Belinského 11, 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

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

 1 . –  2 . apr í l  2019, Dudince, Hote l  HV IEZDA***
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1. DEŇ WORKSHOPU

12:00 Registrácia účastníkov
13:00 Obed
14:15 Zahájenie workshopu
14:20 – 16:15 ODBORNÝ PROGRAM

þ Informačný systém Modelu cestnej siete – predstavenie portálu, prehľad aplikácií

þ Technická evidencia novovybudovaných mostov – portálová aplikácia pre evidenciu, 

postup pri evidencii

16:15 – 16:30 Prestávka
16:30 – 17:30 ODBORNÝ PROGRAM

þ Technická evidencia novovybudovaných priepustov – portálová aplikácia pre evidenciu, 

postup pri evidencii

17:30 – 18:00 Diskusia
18:00 Ukončenie 1. dňa workshopu / Večera

2. DEŇ WORKSHOPU

  7:00 –   8:00 Raňajky
  8:15 – 10:00 ODBORNÝ PROGRAM

þ Technická evidencia dokončených stavieb – portálová aplikácia pre evidenciu, 

postup pri evidencii

þ Diskusia

10:00 – 10:15 Prestávka
10:15 – 12:00 ODBORNÝ PROGRAM

þ Technická evidencia dokončených akcií opráv a súvislej údržby vozoviek 

– portálová aplikácia pre evidenciu, postup pri evidencii

þ Diskusia

12:00 Ukončenie workshopu / Obed

POTREBNÉ POMÔCKY Zaškolenie pre prácu v jednotlivých aplikáciách IS MCS bude prebiehať na testovacom prostredí Portálu IS MCS, 
spôsob prihlasovania do Portálu bude oznámený na mieste.

 Účastníkom workshopu budú k dispozícii notebooky, ktoré zabezpečí organizátor.

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 HVIEZDA, Dudince, 
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.
 Špeciálne požiadavky na stravu (diéta) prosíme nahlásiť e-mailom na organizačného garanta.

Hotel HVIEZDA***
Okružná 123, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 558 32 31

Dopravné spojenie:

Autobusová stanica – vzdialenosť od hotela cca 200 m

GPS súradnice: 48° 10’ 6.70” / 18° 53’ 5.65”

VŠEOBECNÉ POKYNY
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