
 

 

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 
člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností 

  

V. TEMATICKÉ DNI GEODETOV 2018 
 

  

Dátum a miesto konania: 18. – 19. októbra 2018 

 ALEXANDRA HOTEL Púchov  

Program odborného podujatia 
18. október 2018   

09:00 - 10:00         Registrácia účastníkov   

10:00                     Otvorenie - Ing. František Očkaják, DOPRASTAV, a. s.  

10:10 - 11:30         1. blok – Aktuálne inžinierske stavby I. 

• D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 

Geodetické činnosti na stavbe  

Ing. Miloš Novák, DOPRASTAV, a. s.  

 

• ŽSR Považská Teplá - Žilina  

          Realizácia geodetických a kartografických prác s využítím princípov BIM  

Ing. Tomáš Janeček, Ing. Juraj Pražienka, Ing. Martin Skukalík, GEO-KOD, s.r.o. 

   

• D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala  

Vybrané geodetické činnosti na stavbe D1 L. Lúčka - Višňové - Dubná Skala  

Ing. Marek Márton, Ing. Vladimír Kudlička, Ing. Jaroslav Spáč, GEODETICCA, s.r.o.  

 

• ŽSR Púchov – Považská Teplá  

Tunelové objekty Diel a Milochov na traťovom úseku Púchov - Považská Teplá 

Ing. Miroslav Krupec, GEO-KOD, s.r.o.  
  

• D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné 

Geodetická činnosť počas výstavby stavebného diela  

Ing. Richard Szabo, Ing. Róbert Tréfa, DOPRASTAV, a. s., GEOsys, s.r.o.  
 

  11:30 - 13:00          Obedná prestávka  

          

http://www.alexandrahotel.sk/sk/
http://www.alexandrahotel.sk/sk/


 

 

 

 13:00 - 14:30          2. blok - Aktuálne inžinierske stavby II.  

• D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) 

Geodetické činnosti na stavbe D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) 

Ing. Michal Janíček, GEFOS, s.r.o.  
  

• ŽSR Púchov - Považská Teplá  

Výkon vybraných geodetických činnosti 

Ing. Michal Wirth, Ing. Martin Skukalík, GEO-KOD, s.r.o.  
  

• D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 

Geodetické práce na tuneli Žilina  

Ing. Pavel Lukáč, Ing. Marek Pavlov, GEOsys, s.r.o.   
  

• ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá  

Činnosť HGS na stavbe železničnej infraštruktúry 

Ing. Peter Labuda, GEO-KOD, s.r.o.  
  

• D1 Prešov západ - Prešov juh 

Geodetické práce na stavbe D1 Prešov západ - Prešov juh 

Ing. Pavol Seman, DOPRASTAV, a. s.   
  

14:30 - 15:00          Prestávka   

15:00 - 16:30          3. blok - Tvoríme budúcnosť inžinierskej geodézie ?  

• Kým sme boli (20. storočie), čím sme a kým budeme (21. storočie)  

Analýza nielen nášho podnikateľského prostredia 

Ing. Jozef Kožár, Ing. Vladimír Uhlík, Ing. Matej Vagač, ZZGK  
  

• DISKUSNÉ FÓRUM    (námety a otázky posielajte na sekretar@zzgk.sk)  

 

 16:30 - 19:00          Prestávka  

 

 19:00 - 24:00          Spoločenský večer  

  

          



 

 

19.október 2018  
 

 08:00 - 09:00          Raňajky pre ubytovaných hostí  

09:00 - 12:00          Exkurzie (kapacitne obmedzené)  

• Skupina I. - na stavbu ŽSR Púchov - Považská Teplá   

• Skupina II.- na stavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka  

Dôležité informácie:  

Prihlasovanie na odborné podujatie:   

- vyplňte záväzný registračný formulár na stránke: 

 https://www.zzgk.sk/konferencia-puchov-2018/    

- posledný termín registrácie je do 28. 9. 2018 vrátane zaplatenia účastníckeho poplatku  

- podujatie bude zaradené do plánu odborných podujatí v zmysle systému sústavného 

vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov KGaK 

   

Účastnícky poplatok:   

- účastnícky poplatok je 35 € a zahŕňa organizačné náklady, občerstvenie a obed počas 

podujatia,   

- účasť na spoločenskom večeri je 35 € a zahŕňa večernú recepciu so spoločenským 

programom,  

- v prípade neúčasti sa účastnícky poplatok a poplatok za spoločenský večer nevracia 

(môže byť ale nahlásený náhradník/náhradníčka),  

- ubytovanie si hradia účastníci a účastníčky sami,   

- rezervácie ubytovania: http://www.alexandrahotel.sk/sk/  

  

Inštrukcie k platbe:   

- po vyplnení registračného formuláru treba uhradiť 35 € alebo 70 € na účet: IBAN: SK24 0900 

0000 0000 1148 6990, číslo účtu: 0011486990/0900  

- ako variabilný symbol uveďte vaše IČO, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko  

- platba na mieste pri prezentácii nie je možná  

- v prípade, že budete požadovať daňový doklad, uveďte fakturačné údaje (názov spoločnosti, 

adresu, IČO, DIČ)  

 Kontakt na organizačný výbor:   

- email: konferenciazzgk@gmail.com;  ssgk@ssgk.sk  

- kontaktná osoba: Ing. Matej Vagač, sekretar@zzgk.sk, 0905/345291  

http://www.alexandrahotel.sk/sk/
http://www.alexandrahotel.sk/sk/
mailto:konferenciazzgk@gmail.com


  

  

Tento leták bol zasielaný na adresy získané z verejných zdrojov, z obdobných akcií z predošlých ročníkov a pod. Na 

základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo požadovať vymazanie Vašich kontaktov. Ak si 

neželáte dostať ďalšie informácie o pripravovanej akcii, prosíme Vás, pošlite spätný mail so žiadosťou o vymazanie 

Vašich údajov. Ďakujeme za porozumenie.     


