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Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave
CET – Consulting Engineering and Translation, ČR
a spolupracujúce inštitúcie 

DOPRAVNÝ ÚRAD – Divízia civilného letectva
Helios Technology, Ltd.

Po minulých úspešných ročníkoch si Vás dovoľujeme pozvať na 3. ročník odbornej medzinárodnej kon-
ferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. V jednotlivých tematických okruhoch pre Vás pripravujeme prednášky 
popredných odborníkov z praxe a akademickej obce. Aktuálnymi témami chceme osloviť odborníkov z pro-
stredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných fi riem, vysokých škôl a projektových 
ústavov ako aj všetkých zainteresovaných. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborní-
kov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzá-
jom svoje skúsenosti a nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený priestor aj pre fi rmy, ktoré budú mať 
záujem o propagáciu svojich projektov alebo produktov prostredníctvom výstavky alebo v bloku fi remných 
prezentácií. Veríme, že Vás témy konferencie zaujmú a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami v krásnom 
vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier.

� Konštrukcie vozoviek na pohybových plochách letiska
  Asfaltové vozovky a vozovky s cementobetónovým krytom. Konštrukčné riešenia. Vozovky pri rekonštrukciách, opätovné použitie
  materiálov. Skúsenosti so zosilňovaním vozoviek.

� Diagnostika konštrukcií vozoviek na PPL 
  Deštruktívne a nedeštruktívne metódy. Diagnostika v podmienkach nepretržitej prevádzky. Meranie a hodnotenie únosnosti PPL. 
  Statické a dynamické zaťažovacie skúšky. Postupy stanovovaní ACN a PCN pre dráhy. Prevádzková spôsobilosť vozoviek na PPL. 
  Merania charakteristík: rovnosť, drsnosť, poruchy povrchu a ich rozsah a intenzita. Kritériá pre hodnotenie stavu.

� Materiály, technológie a vybavenosť PPL
  Požiadavky na stavebné materiály. Nové materiály a ich uplatnenie. Výroba, doprava, rozprestieranie a spracovanie betónu.
  Technológia rezania a utesnenia škár. Vybavenosť PPL: vizuálne navigačné prostriedky.

� Opravy a rekonštrukcie PPL
  Poznatky z realizovaných projektov v SR a ČR. Poznatky zo zahraničia. Trvácnosť realizovaných opráv.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIEVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TERMÍN 16. - 17. máj 2016

MIESTO KONANIA Štrbské Pleso, Hotel Patria****
 www.hotelpatria.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU Odborné a fi remné prezentácie, výstavka fi remných
 produktov, odborná diskusia, exkurzia a spoločenský
 diskusný večer.

ROKOVACIE JAZYKY Slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie).

ÚČASTNÍCKY POPLATOK Výška účastníckeho poplatku bola predbežne stanovená
 na 180 EUR (vrátane DPH) a zahŕňa náklady na organizačné
 zabezpečenie konferencie, zborník prednášok, občerstvenie,
 a záverečný obed. 
 Organizátori sa rozhodli umožniť redukované vložné pre 
 účastníkov z prostredia štátnej správy a vysokých škôl a to 
 vo výške 138 EUR (vrátane DPH). 

UBYTOVANIE Pre účastníkov konferencie je zabezpečená rezervácia v hoteli
 Patria v 1 a 2-posteľových izbách v limitovanej kapacite.
 Účastníci si budú ubytovanie vyznačovať v záväznej prihláške.

  Cena ubytovania na 1 noc v hoteli Patria pre účastníkov
  konferencie: (v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do bazéna,
  fi tnes a stolný tenis)
  1-posteľová izba (1/1) ....... 59 EUR
  2-posteľová izba (1/2) ......  73 EUR (t.j. 36,50 EUR / 1 osobu)

UZÁVIERKA I. INFORMÁCIE Vyplnenú prihlášku nám pošlite prostredníctvom e-mailu 
 alebo faxom, prípadne poštou. Najjednoduchšia forma
 prihlásenia je on-line predbežná prihláška, ktorú nájdete na
 www.kongres-studio.sk. Termín na odoslanie predbežnej 
 prihlášky je najneskôr do 4.3.2016.

 Všetkým predbežne prihláseným záujemcom pošleme
 potom pozvánku s programom a záväznou prihláškou
 s vyznačením formy úhrady a s rezerváciou ubytovania.



PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA  

Názov spoločnosti / inštitúcie

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Adresa sídla  .................................................................................. PSČ  ......................

Ulica, č.  ......................................................................................................................

Kontaktná osoba  ........................................................................................................

Tel.:  ................................................  e-mail:  ...........................................................

Uzávierka predbežných prihlášok: 4. marca 2016 

Využite on-line prihlášku na www.kongres-studio.sk,
alebo prihlášku pošlite prostredníctvom e-mailu,

prípadne faxom alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie.

Máme záujem o (vašu voľbu označte prosím začiarknutím políčka)

 Účasť na konferencii (prosím o zaslanie pozvánky s programom a záväznou prihláškou)

 Odborný príspevok
 Meno autora: ..........................................................................................
 Názov: ....................................................................................................
 ...............................................................................................................
 (Stručnú anotáciu – do 10 viet zašlite prosím na e-mail: lukackova@kongres-studio.sk)

 Firemnú prezentáciu v programe

 Výstavku fi remných produktov

 Reklamnú strana v zborníku

 Partnerstvo konferencie (prosím o zaslanie podrobnejších informácií)

L E T I S K O V É  V O Z O V K Y
16. – 17. máj 2016, Štrbské Pleso, Hotel Patria****


