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Cieľ konferencie
IPG 2019 je v poradí štvrtou konferenciou organizovanou Katedrou
geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave z oblasti inžinierskopriemyselnej geodézie. Konferencia nadväzuje na konferencie
organizované v rokoch 2013, 2015 a 2017 s cieľom pokračovať
v sérii konferencií, ktoré sú tematicky zamerané na vybranú
problematiku tejto disciplíny. Vzhľadom na aktuálnosť problematiky,
požiadavky praxe, ako aj nové poznatky z legislatívnych predpisov
je tohtoročná konferencia opätovne smerované na oblasť
geodetických činností pri príprave, realizácií a prevádzke stavebných
objektov, zmien právnych predpisov a problematiku RPAS
fotogrametrie.

Tematické zameranie konferencie
1. tematický blok: Geodetická dokumentácia stavebných objektov
▪ dokumentácia historických budov a pamiatkovo chránených
objektov,
▪ digitálna technická mapa mesta,
▪ geodetické podklady poskytované štátnou správou pre účely
prípravy projektovej dokumentácie.
2. tematický blok: Možnosti a legislatívny rámec využitia RPAS

fotogrametrie pri výkone GaK činností
▪
▪
▪
▪

aktuálne trendy v oblasti RPAS fotogrametrie,
nové technológie a softvérové aplikácie,
oprávnenia na letecké snímkovanie a aktuálna legislatíva,
špecifiká meračských prác a kvalita údajov.

3. tematický blok: Činností geodeta v investičnej výstavbe
▪ novela stavebného zákona a jej dopad na výkon GaK
činností
▪ povoľovacie konania stavieb z pohľadu stavebného zákona
a zákona o správnom poriadku,
▪ dokumentácia stavieb a ich zápis do katastra nehnuteľností.
Súčasťou 3. bloku bude moderovaná diskusia na témy z oblasti GaK
činností v investičnej výstavbe.

