
 

Originál rámcového programu od poľského spoluorganizátora: 
Ramowy  program  

XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji 

Data Czas  

17.05.2017 21:00 Odjazd autobusu z BA cez ZA (23:45) 

18.05.2017 do 15.30 
Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja, 
welcome drink 

18.05.2017 
czwartek 

16.00 
 
 
 

16.30 
17.30 
18.30 

Otwarcie XXIII Międzynarodowych 
Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji, powitanie gości 

i wystąpienia prezesów Stowarzyszeń 
Sesja 1/2 

• wystąpienia Głównych Geodetów-zakres 1            

• referaty z zakresu 2 

• wystąpienia sponsorów w patio,  kawa 

   Czas wolny 

 20.30  Spotkanie integracyjne w sali bankietowej hotelu 

19.05.2017 
 piątek 

8.00  Śniadanie 

 
9.00 

10:30 
11.00 

 Sesja referatowa 
✓ referaty z zakresu 3 
✓ przerwa na kawę  
✓ referaty z zakresu 4 

12.30  Obiad 

 
13.30  

 
Wycieczka po Warszawie 

20.00  Udział w ogólnym spotkaniu geodetów – patio hotelu 

20.05.2017 
sobota 

8.00 
Śniadanie 

 
9.00 

 
12.30 
13.00 

Wycieczki 

• wycieczka do Muzeum Geodezji w WPG       
i/lub  wycieczka do Łazienek 

• oficjalne zamknięcie Dni Geodezji 

• obiad, wyjazd 

14.00 
  

Spacer po Warszawie 
Odjazd na Slovensko 
 

 
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Český svaz geodetů a kartografů 

Slovenská spoločnost’ geodetov a kartografov  
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností    

 

 

 
 
 

Pozvánka 
na 

XXXXIIIIII..  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ    

PPOOĽĽSSKKOO  ––  ČČEESSKKOO  --  SSLLOOVVEENNSSKKÉÉ  

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  DDNNII  

 
 
 

Varšava 
18. – 20.05.2017 



 

Cieľ geodetických dní a ich rámcový program: 

Cieľom XXIII. medzinárodných poľsko – česko - slovenských geodetických 
dní je integrácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v 
odbornej i kultúrnej oblasti. Predmetné geodetické dni sa konajú každý rok 
v inej krajine. Prvé geodetické dni sa konali v Žiline na Slovensku v dňoch: 
16. -19.05.1995. Dvadsiateštvrté geodetické dni budú poriadať kolegovia z 
Českej republiky v tradičnom májovom termíne v roku 2018. 
Prezentácie referátov ako aj diskusie k nim sa už tradične uskutočnia v 
rodnom jazyku účastníkov. Osvedčený formát rokovania na 
medzinárodných geodetických dňoch pozostáva zo štyroch tematických 
sekcií, zameraných na tieto témy: 

1) Vystúpenia predsedov národných úradov. 
2) Nové meračské technológie v geodézii.  
3) Viacúčelový kataster v 3D, 4D. 
4) Elektronizácia a interoperabilita geodetických databáz. 

Do každej sekcie budú naviac ešte zaradené prezentácie úspešných 
študentských prác (2 z každej krajiny). Každá sekcia bude pozostávať z 
troch národných referátov, ktoré zabezpečia národné odborné 
spoločnosti. Každá z troch národných spoločností má k dispozícii 50 
účastníckych miest. 

Dejiskom konferencie bude: 

Hotel GROMADA 
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ako jedna z troch 
poriadateľských národných profesijných spoločnosí pripravuje pre 
účastníkov zo Slovenska autobusovú dopravu luxusným 54 miestnym 
autobusomregistráciu  ale aj individuálnu registráciu. 

 

 

Účastnícky poplatok: 

Základný účastnícky poplatok je 240 € (t.j. autobusová doprava BA – ZA- 
Varšava, ubytovanie - 2 noci s plnou penziou, spoločenský večer, exkurzie, 
konferenčné materiály). Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu cca 5%  t.j. 
225 €. V prípade individuálnej dopravy je poplatok 210 €. Poplatok je 
potrebné uhradiť do 15.4.2017 vzhľadom na medzinárodný bankový 
prevod mimo eurozónu. Dohodnutá registrácia a úhrada vložného po 
15.4.2016 sa zvyšuje na 250 €. Stornovanie prihlášky po 15.4. nie je možné 
iba výmena osôb. 

Údaje na úhradu: 

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2   
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

Kontakt na registráciu: 

Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov  
Koceľová 15, 815 94  Bratislava 
e-mail: ssgk@ssgk.sk ;  
oragnizačný garant: Ing. Štefan Lukáč (0905 357 841)  
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