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Základní informace o společnosti a o členské základně 
Spolek pro simulaci systémů (známý pod tradiční anglickou zkratkou CSSS) má zhruba 130 členů ve 
dvou národních skupinách (česká a slovenská část). Česká členská základna měla v tomto roce 
přesně 71 členů. Spolek je členem České společnosti pro aplikovanou kybernetiku, obdobné je to i na 
Slovensku (Slovenská společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku – SSAKI). Hlavní těžiště 
činnosti spočívá v rozvoji a podpoře vzdělání na poli modelování a simulace (MaS) systémů. Děje se 
tak zejména pořádáním odborných setkání a konferencí, rozšiřováním informací o MaS aktivitách v 
Evropě, které Spolek získává jako kolektivní člen EUROSIMu. Tím je CSSS od roku 1992.  

V lednu tohoto roku (23.) se konaly volby výboru CSSS. Pro následující období byli zvoleni: Miroslav 
Šnorek (předseda), Mikoláš Alexík (místopředseda), Antonín Kavička (vědecký sekretář) a Evžen 
Kindler (pokladník). 

Hlavními akcemi CSSS v roce 2007 byly: 

MOSIS’2007 
Tato mezinárodní konference (Modelling and Simulation of Systems) je vlajkovou lodí českých a 
slovenských simulačních aktivit. Své postavení si vydobyla tradicí a trvalým zájmem účastníků. V 
dubnu 2006 se konal v Rožnově pod Radhoštěm (24.- 26.) již její 41. ročník. Aktivně na něm 
vystoupilo 41 účastníků. Spolupořadatelé: Fakulta informačních technologií VUT Brno, Katedra 
počítačů FEEI VŠB-TU Ostrava, MARQ Ostrava (Ing. J. Štefan,CSc.) ve spolupráci s ASU, EUROSIM 
a SCS. 

ASIS’2007 
Mezinárodní podzimní koloquium (Advancements in Simulation Systems, Pokroky tvorby a využití 
simulačních modelů) je platformou pro výměnu názorů a zkušeností mladých vědců začínajících v 
oboru MaS. V tomto roce se konal již po 29., tentokrát na sv. Hostýně, v září (18. – 20.) s 35 
účastníky. Spolupořadatelé: Fakulta informačních technologií VUT Brno, Katedra počítačů FEEI VŠB-
TU Ostrava, Faculty of Electronics, Wroclaw University of Technology,MARQ Ostrava (Ing. J. 
Štefan,CSc.). 

MOSMIC’2006 
Mezinárodní workshop (Modelling and Simulation in Management, Informatics and Control) pořádá 
slovenská část CSSS. V tomto roce se v říjnu (15. – 16.) v Žilině konal její 9. ročník s 15 účastníky. 
Sponzorem byla SSAKI. 
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EUROSIM Congress 
Tentokrát se konal v září (9. - 13.) ve slovinské Lublani. Aktivně se ho zúčastnila početná delegace z 
ČR a SR, více než 10 členů CSSS. Na tomto kongresu byl na příští období 3 let zvolen prezidentem 
EUROSIMU Prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc. Blahopřejeme. Příštím hostitelským městem kongresu 
bude Praha (září 2010). 


