
Pre účastníkov zo Slovenska zabezpečuje registráciu iba 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov. 

▪ Termín prihlášky s úhradou účastníckeho poplatku je 

 do 30.3.2023. V prihláške je potrebné uviesť číslo vybranej 

prehliadky z ponuky akcií. Prejaviť záujem o spoločnú 

dopravu -autobus.  

▪ Základný účastnícky poplatok je 400 € (t.j. ubytovanie - 2 noci 

s plnou penziou, spoločenský večer, exkurzie, konferenčné 

materiály). Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu na 380 €. 

Poplatok je potrebné uhradiť do 10.4.2023 vzhľadom na 

medzinárodný transfer mimo eurozónu. Stornovanie prihlášky 

po 1.5.2023 nie je možné iba výmena osôb. 

▪ Údaje na úhradu účastníckeho poplatku: 

VÚB – Bratislava – Ružinov - názov účtu: SSGK 

SWIFT: SUBASKBX 

IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062  VS: IČO 

▪ Orientačná mapka miesta: 

Zámek Sobotín (Zámok) • Mapy.cz - v slovenčine 

 

 
 
 
 
 

Český svaz geodetů a kartografů 
Slovenská spoločnosť geodetov  kartografov 

 člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
 
 

 

 

XXVII. Mezinárodní 

česko-slovensko-polské geodetické 

dny 
(1.  Cirkulář) 

 

 
 

Sobotín 25.-27. 5. 2023 
 

https://sk.mapy.cz/zakladni?l=0&source=base&id=1908100&ds=1&x=17.0808372&y=50.0179284&z=10


V roce 2023 se tradiční Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické 

dny uskuteční již po sedmadvacáté. Od prvních geodetických dnů v roce 

1995 v Žilině došlo k mnohým událostem, které mnohdy podstatně 

ovlivnily náš profesionální život. Hlavně poslední 3 roky změnily mnohé 

a mnohdy značně podstatně. Právě proto, je velmi přínosné setkávání a 

navazující diskuse geodetů tří sousedících zemí, aby si nejen vyměnily 

zkušenosti a názory v odborných problematikách, ale také navázaly 

osobní kontakty. Tyto kontakty mohou být o to těsnější, že příbuznost 

všech tří jazyků dovoluje přednášet referáty i diskutovat v mateřských 

jazycích. 

 

Program XXVII. Mezinárodních česko-slovensko-

polských geodetických dnů zahrnuje následující okruhy: 
 

Blok 1. Informace vedoucích představitelů úřadů -  

Aktuality z činnosti úřadů v uplynulém roce 

Blok 2. Geodetické základy, státní bodové pole a nové 

technologie 

Blok 3. Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy  

Blok 4. Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu 

Blok 5. Studentské referáty 
 

V každém okruhu (1 až 4) budou předneseny tři referáty, po jednom 

z každého pořádajícího svazu (cca 25 min.). 

Dále budou předneseny 2 studentské referáty za každý pořádající svaz  

(á 10 min.). 
 

 

Rámcový časový program: 
 

Čtvrtek 25.05.2023 

  do 12:30 příjezd a prezence účastníků 

  13:00 – 18:30 slavnostní zahájení, odborné referáty 

  20:00 - 24:00 společná večeře 

 

 

Pátek   26.05. 

  09:00 – 11:45 odborné referáty, diskuse a sponzoři 

  12:00 – 13:00 oběd 

 15:00 – 19:00 organizované prohlídky podle volby 

 20:00 – 24:00  slavnostní raut, hudba a tanec 

Sobota   27.05. 

 09:00 – 11:30 odborné referáty, diskuze a sponzoři 

 11:30 – 11:45 slavnostní ukončení akce 

 11:45 – 12:45 oběd a odjezd 

Možnosti vyberu pro prohlídku: 

1. Zámek a papírny Velké Losiny: 
https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs ; https://www.rpvl.cz/cz 

2. Elektrárna Dlouhé Stráně: 
https://www.dlouhe-strane.cz  

3. Maršíkov dřevěný kostel, mlýn a pálenice: 
https://www.iclosiny.cz/; 

http://drevenekostely.tode.cz/kostely/marsikov.html  

http://palenicemarsikov.cz/o-na s 

https://www.ullersdorf.cz/produkty-ullersdorf/degustace-a-exkurze  
 

Počet míst: do 40 účastníku pro národní svaz, rozhodující je pořadí 

přihlášek 

 
ORGANIZAČNÍ GARANTI: 

 

SLOVENSKÁ SPOLOĆNOSŤ GEODETOV A KARTOGRAFOU 

Koceľova 15, 821 08  Bratislava 
IČO: 17314453 DIČ: 2020835740 , 

doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., predsedníčka SSGK 

e-mail: ssgk@ssgk.sk, WEB: http://www.ssgk/ 

 

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s. 

Novotného lávka 5, 110 00  Praha 1 
Ing. Václav Šanda, předseda ČSGK 

e-mail: geodeti@csvts.cz , WEB: http://www.csvts.cz/csgk/ 

 

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH  

Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 

e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl , WEB: http://www.geodezja.org.pl  
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