Miesto konania a možnosti príchodu:
hotel TATRA****,
Námestie 1. mája 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
Hotel TATRA**** má vlastné parkovisko, do ktorého sa
dostanete z navigačnej adresy: Bratislava, Námestie 1. mája
5. Odporúčame využiť priame IC vlaky do stanice Bratislava
hl.st., z ktorej je možné cestovať mestskou hromadnou
dopravou: autobusom č. 93 ( 2. zastávka - Hodžovo nám.,
lístok na 15 min. v automate 0,70 €) a potom cez podchod
cca 300 m, alebo električkou č. 1 (5. zastávka kníhkupectvo
Martinus, lístok na 15 min. v automate 0,70 €) a potom hore
Poštovou ul. cez podchod cca 300 m.
Hotel sa nachádza iba cca 1,3 km (15 min.) peši od Hlavnej
stanice Bratislava.

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (IČO ) sa považuje za
prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb – účastníkov
25. medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní
v Bratislave od 6.6. do 8.6.2019. Osobné údaje účastníkov
spracúvame na právnom základe, za účelom zdokumentovania
realizácie a priebehu tohto podujatia a ich následného zverejnenia
na marketingové a propagačné účely na webovom sídle
prevádzkovateľa: https://www.ssgk.sk/. Spracúvanie osobných
údajov prevádzkovateľom sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia1, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody
realizácie podujatia, pričom jednou stranou dohody je dotknutá
osoba, ako aj na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. spracúvanie
je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu
ani automatizovanému rozhodovaniu.
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General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR")

Partneri konferencie

Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

Pozvánka

25. medzinárodné
slovensko-poľsko-české
geodetické dni

hotel TATRA****
Bratislava
6. - 8.6.2019

Pozývame Vás
na jubilejnú 25. konferenciu geodetov,
kartografov a zamestnancov špecializovanej
štátnej správy, ktorá sa uskutoční po Varšave
a Prahe, v hlavnom meste Slovenskej republiky
v Bratislave.
Tematické
zameranie
25. medzinárodných slovensko-poľsko-českých
geodetických dní bude orientované na riešenia,
ktoré porovnáme v šiestich oblastiach:
1.) Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch
od národných autorít
2.) Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové
služby GNSS
3.) Aktuálne výskumné projekty a granty v GaK
4.) Využitie služieb štátnych geoportálov na
portálové riešenia tematických GIS
5.) BIM z pohľadu geodeta
6.) Ocenené študentské práce z univerzít
Historickým špecifikom konferencií je to, že z každej
oblasti sú prednesené príspevky v národných
jazykoch, to je v slovenčine, poľštine a češtine.
Časový priestor na prezentáciu príspevku bude
maximálne 20 minút okrem študentských príspevkov.
Ku konferencii bude vydaný zborník abstraktov.
Aktualizácia informácií je na webovom sídle SSGK.

Rámcový návrh programu
Štvrtok 6.6.2019
do 14:45
Príchod a registrácia účastníkov
15:00
Zahájenie, príhovory predsedov
národných spoločností a hostí
15:45
Odborné referáty z oblasti 1.)
18:30
Raut v Primaciálnom paláci
21:00
Večerné historické centrum

Piatok 7.6.2019
9:00
Odborné referáty z oblasti 2.)
10:00
Odborné referáty z oblasti 3.)
11:00
Občerstvenie
11:30
Odborné referáty z oblasti 4.)
12:45 – 13:45
Obed
15:00 – 18:00 Alternatívne exkurzie
1) Automobilka Volkswagen Bratislava,
a.s., (výroba áut: Touareg, Audi Q7, Up!,
e-up!, Škoda Citigo)
2) Dunaj - stupeň Čunovo vodného diela
Gabčíkovo
(prehradenie Dunaja, areál vodných
športov, galéria Danubiana)
3) Bratislavské nábrežie – Mikovíniho
poludník, most SNP s vyhliadkou UFO,
Starý most, EUROVEA, divadlo
19:00
Gala večer v hoteli Tatra
Sobota 8.6.2019
9:00
10:00
10:30
11:55
12:00

Odborné referáty z oblasti 5.)
Občerstvenie
Odborné referáty z oblasti 6.)
Ukončenie konferencie
Obed

Odborní garanti
SSGK: Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD, doc. Ing. Juraj
GAŠINEC, PhD., Ing. Štefan LUKÁČ
SGP: prof. dr hab. inż. Janusz WALO, prof. dr hab.
inż. Andrzej PACHUTA
ČSGK: Ing. Václav ŠANDA

Organizační garanti
Ing. Dušan FERIANC, EUR ING
Ing. Štefan LUKÁČ

Termíny
Do 15.3.2019 – zaslať abstrakt príspevku
Do 15.4.2019 – zaslať záväznú prihlášku
vrátane výberu exkurzie
Do 30.4.2019 – uhradiť účastnícky poplatok
Po 30.4.2019 – sa zvyšuje účastnícky poplatok
za registráciu na 275 €.
Účastnícky poplatok: 245 €/osoba,
ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvojlôžkových izbách hotela Tatra), konferenčné
poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné
materiály. Z celkového poplatku je 80 € nocľažné.
Storno po 30.4. nie je možné, iba výmena
účastníka.

Údaje na úhradu účastníckeho poplatku
názov účtu: SSGK
VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2
SWIFT SUBASKBX
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
Variabilný symbol: IČO
Prihlášku je potrebné poslať na adresu
národného organizačného garanta e-mailom,
resp. písomne a to na:

Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov
Koceľova 15, 815 94 Bratislava,
e-mail: ssgk@ssgk.sk

Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
e-mail:biuro@sgp.geodezja.org.pl

Český svaz geodetů a kartografů, o. s.,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
e-mail: geodeti@csvts.cz

