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Dovoľujeme si Vás osloviť a  pozvať na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY.
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa nám žiaľ, aj napriek posunu termínu o rok, nepodarí uskutočniť 
konferenciu v tradičnom formáte, na aký sme boli zvyknutí. Organizátori sa preto rozhodli pre 1-dňové odborné 
podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa 
konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude zároveň súbežne vysielaná aj online. 
Cieľom organizátorov je osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, regulačných úradov v oblasti 
letectva, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou 
je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v  tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné 
problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Veríme, že Vás aktuálne témy 
konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave, alebo v online prostredí. 

REKONŠTRUKCIE POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK
1. Diagnostika vozoviek na PPL

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

2. Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL
 Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL  Obnova povrchových vlastnosti CB krytov
 Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL
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ROKOVACIE JAZYKY Slovenčina, čeština

VSTUP NA KONFERENCIU Vstup na konferenciu sa bude riadiť  platnými nariadeniami 
 a vyhláškami RÚVZ súvisiacimi s aktuálnou pandemickou 
 situáciou. Podmienky pre vstup na konferenciu budú 
 upresnené v pozvánke s programom, ktorú obdrží každý 
 predbežne prihlásený záujemca začiatkom mája.
 V prípade, že naďalej nebude povolená možnosť organizácie 
 hromadných podujatí, konferencia sa uskutoční len v online 
 priestore.

UBYTOVANIE  Možnosť prípadného ubytovania bude upresnená v záväznej 
 prihláške, v zmysle podmienok, ktoré budú platiť v tom 
 čase v rámci nariadení RÚVZ. 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK Výška účastníckeho poplatku bude upresnená v rámci 
 pozvánky s programom a v záväznej prihláške na konferenciu, 
 uvažuje sa aj so zľavou pre účastníkov zo štátnej správy 
 a vysokých škôl.

ZBORNÍK  Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, ktorý  bude 
 publikovaný na USB kľúči a budú v rámci neho zverejnené 
 viaceré prednášky k daným témam, vzhľadom k tomu že 
 do programu konferencie budú zaradené len niektoré 
 vybrané príspevky.
 Účastníkom online konferencie bude USB zborník zaslaný 

spolu s daňovým dokladom o úhrade účastníckeho poplatku.

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA  Možnosť online prihlásenia prostredníctvom nášho webu
www.kongres-studio.sk, prípadne na e-mailom na našu 

 adresu.
Uzávierka predbežných prihlášok je 31.3.2021.


