
Milé dámy, vážení páni,
pripadla mi opäť milá povinnosť pozvať Vás na už 28. slovenské geodetické dni 

(SGD), ale priznám sa, že som nevedel, ako začať. Nakoniec som sa rozhodol, že 
situáciu zoberiem tak, „ako keby sa nič nestalo, ako keby bolo všetko po starom…”

Ešte raz teda: milé dámy, vážení páni, srdečne Vás v mene organizačného 
výboru a odborných garantov pozývam na 28. SGD, ktoré sa budú konať tam, kde 
aj vlani, teda v hoteli Holiday Inn v Žiline v dňoch 5. - 6. 11. 2020.

Našim cieľom je pripraviť pre Vás zaujímavý odborný program, inšpiratívnu 
výstavu geodetickej techniky a spoločenský večer v príjemnom prostredí. 

Úvodný blok 28. SGD bude zaujímavý tým, že budete môcť poznať a počuť 
nového pána predsedu Úradu geodézie kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) a aj 
nového predsedu predstavenstva Komory geodetov a kartografov. 

Zaujímavé prednášky sú pripravené aj v bloku, venovanému činnosti ÚGKK SR. 
Nové technológie v odbore predstavia vystavujúce firmy, ktorých je toľko, ako aj vlani.

Mierne sme upravili program rokovania v druhý deň 28. SGD v tom, že začne  
o 10:00 hod. a bude iba jeden rokovací blok. Budú v ňom zaujímavé referáty  
o novej geodetickej kalibračnej základnici, pripomenieme si 30. výročie reštartu 
činnosti Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov, 100 rokov Trianonskej 
zmluvy a aj vývoj merania atletických výkonov – od pásma k elektronickým 
diaľkomerom.

Dámy a páni,
podporme sa spoločne a nájdime si čas a odvahu prísť na 28. SGD. Stretnutie 

s kolegami, spolužiakmi a priateľmi nám pomôže uvoľniť sa a nájsť optimizmus 
do budúcich dní. Verím, že sa nám bude spoločne dobre dýchať!

S úctou Vladimír Stromček
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Milé dámy, vážení páni,

slovenské geodetické dni bývajú v novembri, kedy už každý deň 
nesvieti slnko, ba niekedy nás skrápajú aj kvapky dažďa a je sychravo. 
Napriek tomu to človek prijíma s pohodou, pretože taký už má 
november byť.

Ak by Vás napriek tomu opanovala mierna depresia, ponúkame  
Vám na ňu liek. Dá sa zmierniť stretnutím s priateľmi, spolužiakmi,  
či kolegami, na ktorých inak nemáme čas, porozprávať sa, 
pospomínať, či si s nimi aj kultivovane ponadávať...

Jednu z možností na takéto stretnutie Vám ponúkame aj my, ktorí 
pre Vás pripravujeme Slovenské geodetické dni. Bude nám potešením, 
ak prijmete pozvanie aj na tie dvadsiate prvé, ktoré budú  
7. a 8. novembra 2013 v Holiday Inn Žilina.

Milé dámy, vážení páni, pozývame Vás na  
21. slovenské geodetické dni. Svojou účasťou prispejete k tomu,  
aby sme spoločne , s optimizmom a dobrou náladou dokázali 
odolnosť, stabilitu a trvanlivosť geodeticko-katastrálneho stavu.  
Aby sme to dokázali – napriek všetkému.

Za odborných garantov a organizačný výbor 21. SGD
Vlado Stromček
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ORGANIZAČNÉ POKYNY
Účastnícky poplatok:
do 19. 10. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 €
po 19. 10. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 €
Študenti majú vstup zadarmo

Spoločenský večer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 €
Účastnícky poplatok, spoločenský večer uhraďte  
priloženou zloženkou alebo bankovým prevodom 
na účet: 0011468434/0900, KS: 0308, VS: 7777 
alebo číslo oprávnenia AGaK .
IBAN: SK3109000000000011468434 
BIC: GIBASKBX 
Doplňujúci údaj: meno účastníka

KONTAKT
Komora geodetov a kartografov 
Na paši 4, 821 02 Bratislava
Tel .: 02/44 888 348 
E-mail: komorag@mail .t-com .sk
www .kgk .sk

UPOZORNENIE
V nadväznosti na novelizáciu zákona 
č . 289/2008 Z . z . o používaní elektronickej  
registračnej pokladnice platba v hotovosti na mieste 
nebude možná!

MIESTO KONANIA
HOLIDAY INN ŽILINA
Športová 2
010 10 Žilina 
GPS súradnice  49°13‘47“ N 

18°44‘32“ E

•  Hotel Holiday Inn Žilina +421(0)41 5050 120, 
(www .holidayinn-zilina .sk) 
Pri objednávke ubytovania na adrese  
reservations@holidayinn-zilina.sk uveďte  
poznámku: „geodeti“ . 
Dohodnutá cena po poskytnutej zľave  
(ubytovanie, raňajky, wellness, parkovanie): 
dvojlôžková izba: 92 Eur, jednolôžková izba: 82 Eur

INÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA
• Palace Hotel Polom • Hotel Astória • Hotel Slovan 
• Hotel Slovakia • Hotel Boss • Penzión Central Park

ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA
Vladimír Stromček • Ingrid Geisseová

ODBORNÝ PROGRAM
• Informácie z odboru geodézia a kartografia
• Informácie o činnosti ÚGKK SR
•  Uplatňovanie nových technológií v geodézii  

a kartografii
• Zaujímavé informácie z odboru

ČASOVÝ PROGRAM
Štvrtok, 5. novembra 2020
 8:30 - 9:30 Prezentácia
 9:45 - 13:00 Prednášky
 13:00 - 14:00 Obed
 14:00 - 16:30 Prednášky
 19:30 - 3:00 Spoločenský večer
Piatok, 6. novembra 2020
 10:00 - 12:00 Prednášky
 12:00  - 14:00 Obed

OBSAHOVÁ PRÍPRAVA
• Vladimír Stromček • Ľubomír Suchý  
• Vladimír Raškovič• Alojz Kopáčik • Peter Kyrinovič 
• Ľubica Hudecová • Vladimír Uhlík • Róbert Fencík 
• Marek Fraštia

Pozývame vás
na spoločenský večer, 
ktorý sa uskutoční v rámci konania  
28. slovenských geodetických dní

dňa 5. novembra 2020 o 19:30 hodine
v hoteli Holiday Inn Žilina

PROGRAM
• privítanie
• večera

• hosť večera
Štefan Skrúcaný – pokračovanie

• disco hudba
• tombola

HLAVNÝ SPONZOR VEČERA

UBYTOVANIE
Účastníci si zabezpečujú individuálne .

Nivelačný prístroj TOPCON


