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Announcement

Po dvoch rokoch si Vás opäť dovoľujeme pozvať na odbornú medzinárodnú konferenciu LETISKOVÉ VOZOVKY,
ktorej už 5. ročník sa uskutoční v tradičnom májovom termíne. Cieľom organizátorov je osloviť odborníkov
z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných ﬁriem, vysokých škoľ a projektových
ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto
oblasti s možnosťou vymeniť si svoje skúsenosti a nadobudnúť nové poznatky. Na konferencii bude vyčlenený
priestor aj pre spoločnosti, ktoré budú mať záujem o propagáciu svojich ﬁremných projektov a produktov
prostredníctvom výstavky alebo bloku ﬁremných prezentácií. Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú
a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie s Vami v krásnom prostredí Vysokých Tatier.
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TÉMY KONFERENCIE
REKONŠTRUKCIE POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK
1. Zmeny klimatických podmienok a ich vplyv na konštrukcie PPL
Ù Teplotný
Ù

režim CB vozoviek na PPL Ù Tlmenie účinkov klimatických zmien na vlastnosti CB krytov
Úpravy návrhových (dimenzačných) metód

2. Diagnostika vozoviek na PPL
Ù
Ù

Zariadenia, metódy meraní (automatizácia) Ù Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozoviek
Metóda ACN/PCN a nové metódy

3. Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL
Ù
Ù

Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL Ù Obnova povrchových vlastnosti CB krytov
Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL

4. Nespevnené plochy na letisku
Ù
Ù

Požiadavky na funkčné vlastnosti Ù Únosnosť nespevnených plôch, parametre, merania, kritériá
Odvodnenie nespevnených plôch
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www.kongres-studio.sk
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

14. - 15. máj 2020

MIESTO KONANIA

Vysoké Tatry, Hotel ATRIUM***
www.atriumhotel.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Odborné a ﬁremné prezentácie, výstavka ﬁremných
produktov, odborná diskusia a spoločenský diskusný večer.

ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie).

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Výška účastníckeho poplatku bola predbežne stanovená
na 198 EUR (vr. 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 150 EUR (vr. DPH).

UBYTOVANIE

Pre účastníkov sympózia je zabezpečená rezervácia
v hoteli Atrium v 1- a 2-posteľových izbách v limitovanej
kapacite. Rezerváciu si každý účastník zabezpečí
individuálne priamo s hotelom.
Pri rezervácii je potrebné uviesť heslo LETISKOVE VOZOVKY.
Dohodnuté cenové podmienky v hoteli Atrium pre
účastníkov sympózia (v cene sú zahrnuté raňajky,
parking, Wiﬁ a vstup do welness)
1-posteľová izba (1/1) ........ 65 EUR
2-posteľová izba (1/2) ...... 80 EUR (t.j. 40 EUR / 1 osobu)

UZÁVIERKA I. INFORMÁCIE

Najjednoduchšia forma prihlásenia je on-line predbežná
prihláška, ktorú nájdete na www.kongres-studio.sk.
Vyplnenú prihlášku nám môžete poslať prostredníctvom
e-mailu na adresu organizačného garanta. Termín na
odoslanie predbežnej prihlášky je najneskôr do 28.2.2020.
Všetkým predbežne prihláseným záujemcom pošleme
následne pozvánku s programom a záväznou prihláškou,
kde bude presný cenník s údajmi pre úhradu účastníckeho
poplatku a ostatných foriem prezentácie, ktoré si zvolíte.
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