Originál navrhnutého programu:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnost’ geodetov a kartografov
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

a
Główny Geodeta Kraju
a
Prezydent Miasta Łodzi

Pozvánka
na

26. MEDZINÁRODNÉ
POĽSKO – ČESKO - SLOVENSKÉ
GEODETICKÉ DNI

Lodž
4. – 6.06.2020

Cieľ geodetických dní a ich rámcový program:
Cieľom 26. medzinárodných poľsko – česko - slovenských geodetických dní je
integrácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v odbornej i
spoločenskej problematike. 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. Dvadsiatesiedme geodetické dni budú poriadať
kolegovia z Českej republiky.
Prezentácie referátov ako aj diskusie k nim sa už tradične uskutočnia
v rodnom jazyku účastníkov. Program rokovania je rozdelený do šiestich
tematických blokov:

Vedecký výbor
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni – Prezes SGP, przewodniczący
Ing. Václav Šanda - Předseda ČSGK
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – Predseda SSGK,
Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni, Dr hab. inż. Tomasz Lipecki,
prof. uczelni, doc. Ing. Pavel Černota, PhD., doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Organizačný výbor:
Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni - przewodniczący
Mgr inż. Teresa Rżanek-Kmiecik – vice przewodnicząca
Mgr inż. Barbara Kosińska, Mgr Jan Schnerch
Mgr inż. Izabela Pawłowska, Mgr inż. Joanna Bojko, Andrzej Chmiela,
Mgr Mirosław Szadkowski

1.) Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych

2.)

3.)

4.)

5.)
6.)

i kartograficznych
Aktuálne informácie o činnosti geodetických a kartografických služieb
Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów
wiejskich (Smart Village)
Úloha geodézie pri formovaní mestského priestoru (Smart City)
a vidieckych oblastí (Smart Village)
Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych
w geodezji
Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník v geodézii
Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych
branżach
Miesto geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach
Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych
Smery rozvoja národných priestorových referenčných systémov
Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i
doktorancka
Moderné technológie a algoritmy v geodézii - študentské
a doktorandské práce

Dejiskom konferencie bude:

Hotel Vienna House Andel's,
ulica Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

Účastnícky poplatok:
Základný účastnícky poplatok je 250 € (t.j. ubytovanie - 2 noci s plnou penziou,
spoločenský večer, exkurzie, konferenčné materiály). Členovia SSGK majú z tejto
ceny zľavu na 235 €. Poplatok je potrebné uhradiť do 15.4.20 vzhľadom na
medzinárodný transfer mimo eurozónu. Stornovanie prihlášky po 10.5.20 nie je
možné, iba nahradením inou osobou.

Kontakt na registráciu:
Registrácia účastníkov je do 30.3.2020.
Národnými organizátormi sú: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz
geodetů a kartografů a pre účastníkov zo Slovenska je organizátorom Slovenská
spoločnosť geodetov a kartografov.

Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov
Koceľová 15, 815 94 Bratislava
e-mail: ssgk@ssgk.sk ;
oragnizačný garant: Ing. Ľubica Hudecová (0903 786 614)
Údaje na úhradu:
názov účtu: SSGK v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2
SWIFT SUBASKBX IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

