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Základní informace o společnosti a o členské základně 
Spolek pro simulaci systémů (známý pod tradiční anglickou zkratkou CSSS) má zhruba 100 členů ve 
dvou národních skupinách (česká a slovenská část). Česká členská základna měla v tomto roce 
přesně 51 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.   

Výbor CSSS pracuje ve složení: Miroslav Šnorek (předseda), Mikoláš Alexík (místopředseda), Antonín 
Kavička (vědecký sekretář) a Pavel Kordík  (pokladník). Členy výboru jsou dále i Milan Češka a Petr 
Peringer. 

Hlavními akcemi CSSS v roce 2012 byly: 

Vědecký časopis SIMPRA 
Podařilo se k tisku připravit zvláštní číslo Elsevir vědeckého časopisu SIMPRA (Simulation Praxis and 
Theory) s vybranými příspěvky z EUROSIM kongresu 2010 v Praze. Řada přispěvatelů je z ČR. 
Blahopřejeme. 

CSSIM’12  
Mezinárodní konference Počítačové modelování a simulace CSSIM loni pokračovala svým druhým 
ročníkem ve dnech 3.-5.9. Pokrývá kromě tradičních modelovacích a simulačních technik i všechny 
inteligentní inženýrské systémy, systémy se vzdálenými čidly i s bezdrátovými technologiemi. 
Konference se tradičně konala v Brně, v prostorách Fakulty informačních technologií Vysokého učení 
technického. Na sponzoringu konference se spolupodílela i CSSS. Konferenční stránky: 
http://www.cssim.org 

EUROSIM Board Meeting 
EUROSIM Board Meeting se tentokrát na pozvání ASIM, sešel v Berlíně (10. 12.). Zasedání se 
zúčastnil Miroslav Šnorek a v EUROSIM Boardu stále pracující minulý prezident EUROSIMu Mikuláš 
Alexík ze SR. 

EUROSIM Congress 
Kongres se bude v roce 2013 konat ve Velké Británii. Přes problémy, které měli brněnští kolegové s 
některými členy UKSIM při zajišťování CSSIM v roce 2009, se doporučuje aktivní účast českých i 
slovenských simulačních odborníků v Cardifu, GB (10.-13.9.2013).
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