Pořadatel:

Partner semináře:

Národní technologická platforma
Interoperabilita železniční infrastruktury
pořádá

Workshop
„Novinky v oblasti posuzování interoperability“
29. červen 2017 v přednáškové místnosti A138, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
stavební, Veveří 331/95, Brno

Cíl workshopu:
Seznámení odborné veřejnosti s aktuálními poznatky z oblasti posuzování interoperability dle
nových technických specifikací.

Program
9:30 – 10:15

Registrace účastníků

10:15 – 10:30

Zahájení

10:30 – 12:00

První blok přednášek

10:30 – 11:30

Subsystém řízení a zabezpečení
Ing. Jan Vašků – Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

11:30 – 12:00

Subsystém energie
Ing. Radovan Bureš – Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

12:00 – 12:30

Přestávka na občerstvení

12:30 – 13:15

Subsystém Infrastruktura
Ing. Ivan Vukušič, Ph.D., Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

13:15 – 14:45

Diskuse s přednášejícími
Diskuse se budou účastnit rovněž zástupci Drážního úřadu a SŽDC

14:45 – 15:00

Závěr a ukončení, předání certifikátů o absolvování workshopu

Seminář je součástí projektu:
Interoperabilita - inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému

Pořadatel:

Partner semináře:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Základní informace
Jednacím jazykem semináře je čeština.
Registrace účastníků bude probíhat od 9:30 hodin, vlastní program semináře je rozdělen do dvou
částí od 10:30 – 13:15 hodin budou probíhat přednášky a od 13:15 – 14:45 hodin bude probíhat
diskuse s přednášejícími a hosty workshopu. Zdvořile žádáme účastníky o registraci do 10:15
hodin.
Informace jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sizi.cz.

Účast na semináři
Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 15. 06. 2017 na email: sekretariat@sizi.cz, nebo na
adresu: Kodaňská 46/1441, Vršovice, 101 00 Praha 10. Formulář je k dispozici ke stažení na
webových stránkách www.sizi.cz (http://www.sizi.cz/registrace-s-1-2017).
Účastnický poplatek je 350 Kč, pro studenty zdarma, pro členy ČKAIT je 300 Kč.
Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód banky 0100 vedený u
Komerční banky, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy nebo rodné číslo zakončené „-3“.
Na základě řádně vyplněné a odeslané závazné přihlášky a připsané platby na náš účet,
vyhotovíme účetní doklad, který zašleme na uvedenou adresu.
Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

Těšíme se na Vás
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