
  

 
 
Kontakty  na odpoveď, ktorú očakávame do 4.10.2010   
 
e-mail:  ssgk@ssgk.sk , 
 
prípadne klasická pošta na adresu: 
Ing. Elena Beňová 
VV SSGK 
Chlumeckého 4 
827 45  Bratislava 
 
Telefonické informácie: 
Ing. Beňová – 0902 906 611 
 
Bankové spojenie na vložné: 
Číslo účtu: 12133062 / 0200 
Variabilný symbol: rok narodenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

20. rokov  
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov 

20. rokov Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností rok 
 

 
 
 
 

POZVÁNKA  
 

VI. ZJAZD  
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI GEODETOV A KARTOGRAFOV 

A  
KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 20. ROČNÉHO JUBILEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatranská Lomnica 
29.11.2010 

mailto:ssgk@ssgk.sk


  

Vážený člen SSGK, 
v pondelok 29.11.2010 sa uskutoční po štyroch rokoch v priestoroch 
hotela Titris*** v Tatranskej Lomnici zjazd SSGK spojený 
s konferenciou pri príležitosti 20. výročia založenia SSGK.  
V mene Výkonného výboru SSGK si Vás týmto dovoľujeme pozvať  na 
zjazd a konferenciu, aby ste zároveň uplatnili svoje práva voliť a byť 
volený do všetkých orgánov SSGK. 

Na úspešné zabezpečenie akcií Vás žiadame o odpovede na otázky: 
1) Mám záujem o obed pred konferenciou:  Áno Nie 

2) Konferencie sa zúčastním: Áno Nie 

3) Zjazdu sa zúčastním: Áno Nie 

Ak sa zjazdu nemôžete zúčastniť, tak splnomocníte k voľbám člena   
SSGK ........................................................ 

4) Mám záujem o dopravu autobusom TAM: Áno Nie 
zo zástavky: .................................... 

V prípade záujmu, bude vypravený autobus asi po trase : 

1. Bratislava (Trnavské mýto – 7:00 hod.) 

2. Trnava  (pumpa na diaľnici D2 – 7:45 hod.) 

3. Trenčín  (pumpa na diaľnici D2 – 8:30 hod.) 

4. Žilina  (pumpa pri Holiday Inn – 10:00 hod.) 

5. Tatranská Lomnica – 12:00 hod. 

5) Mám záujem o dopravu autobusom  Späť v utorok ráno  
o 10:00 hod.  po tej istej trase: Áno Nie 

6) Rautu sa zúčastním:  Áno Nie 

7) Mám záujem o ubytovanie v pondelok: Áno Nie  

 
A na kvalitnú prípravu zjazdu  Vás žiadame o návrhy na: 

8) kandidátov  do Výkonného výboru  (troch):  
 
................................................................................................... 

9) do Revíznej komisie:................................................................ 

10) Za národného delegáta do FIG   ................................. 

11) Za vedúceho Odbornej skupiny (OS) KN  ........................................ 

12) Za vedúceho OS ING Geodézie ............................................... 

13) Za vedúceho OS geodézia (GNSS)............................................ 

14) Za vedúceho OS GIS ................................................................ 

15) Za vedúceho OS Kartografie ................................................... 

16) Mám záujem o príspevok, otázku do rôzneho na tému: 
 

 ....................................................................................... 

 
Odpovede Vás prosíme zaslať do 5.10.2010.  
Pre členov SSGK je vložné na akciu 20 € (nepracujúci dôchodcovia 10 €). 
Vložné obsahuje členské na rok 2011 vo výške 12 € a 8 € spoluúčasť na 
akcii na ktorej bude mať člen zabezpečené napr. dopravné (vypraveným 
autobusom),  stravné a občerstvenie, raut a nocľah. V prípade individuálnej 
prepravy na zjazd bude preplatené cestovné vo výške predloženého 
vlakového lístku. Úhradu vložného je potrebné realizovať bankovým 
prevodom do 30.10.2010, čo je zároveň záväzným potvrdením 
registrácie. 
 

V Bratislave 25.9.2010 Ing. Dušan Ferianc  v.r. 
   predseda VV SSGK 
 
 

Odpovede spracoval podpísaný člen SSGK:  .............................................., 

úhrada vložného vykonaná ......................................... . 

  

v ....................................., dňa .................................. 

 

 

 

..................................................... 

                Podpis  


