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25 Międzynarodowe Słowacko – Polsko – Czeskie Dni Geodezji
Bratysława 6 – 8 czerwca 2019 roku
z perspektywy Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału Łódzkiego.

Jubileuszowe 25 Międzynarodowe Słowacko – Polsko – Czeskie Dni Geodezji odbyły się w dniach
6 - 8 czerwca 2019 roku

w stolicy Republiki Słowackiej – Bratysławie. Oddział Łoó dzki SGP

reprezentowała Prezes Teresa Rzż anek-Kmiecik oraz Jadwiga Mosinó ska, Krzysztof Szymanó ski
i Andrzej Chmiela (szkoda, zż e tak mało członkoó w zdecydowało się na wyjazd). Zakwaterowani
zostalisó my w reprezentacyjnym hotelu „Tatra”, mającym długą sięgającą 1930 roku tradycję. Hotel
jest usytuowany w só cisłym centrum miasta i zapewnia komfortowe warunki spotkanó
konferencyjnych, zwiedzania oraz niezbędnego wypoczynku.
Uroczyste otwarcie 25 Międzynarodowych Słowacko - Polsko - Czeskich Dni Geodezji zainicjowało
powitanie przez gospodarza spotkania Dusana Ferianc z SSGK zebranych gosó ci i uczestnikoó w. Głos
zabrali roó wniezż Vaclav Sanda z CSGK i Janusza Walo z SGP. Następnie przystąpiono do omoó wienia
wspoó łpracy Słowackiego Towarzystwa Geodetoó w i Kartografoó w,

Czeskiego Związku Geodetoó w

i Kartografoó w oraz Stowarzyszenia Geodetoó w Polskich owocującej przyblizż eniem i poroó wnaniem
zagadnienó skupionych w szesó ciu obszarach tematycznych:
1. aktualne informacje o działaniach słuzż by geodezyjnej,
2. wykorzystanie sieci wspomagania GNSS na potrzeby katastru nieruchomosó ci,
3. biezż ące projekty badawcze i granty w zakresie geodezji i kartografii,
4. wykorzystanie panó stwowych usług bazujących na geoportalach na potrzeby tematycznych

rozwiązanó GIS,
5. BIM okiem geodety,
6. prezentacje studenckie.
W dniu przyjazdu do Bratysławy nasza uwaga była skupiona nie tylko na ujmującym
spotkaniu geodetoó w trzech narodoó w i wymianie dosó wiadczenó , ale takzż e wrazż eniach z zakresu
szeroko rozumianej kultury.
Prymasowskiego,

Stworzono nam

mozż liwosó có zwiedzania wnętrz Pałacu

ktoó ry uwazż any jest za jeden z najpiękniejszych pałacoó w w Bratysławie.

Czteroskrzydłowy Pałac Prymasowski został zbudowany w 1781 roku z inicjatywy prymasa Jozefa
Batthyanyego. Tu odbywały się sesje węgierskiego sejmu i tu w 1848 roku cesarz Franciszek I
Habsburg podpisał dokument sankcjonujący powstanie pierwszego samodzielnego rządu
węgierskiego. Obecnie miesó ci się w nim Galeria miasta Bratysławy, gdzie wysłuchalisó my kroó tkiego
koncertu młodych adeptoó w muzyki klasycznej. Między innymi usłyszelisó my utwory Fryderyka
Chopina.

Pierwszy dzienó pobytu w stolicy Słowacji zakonó czylisó my wieczornym spacerem po

historycznym centrum Bratysławy.

Drugi dzienó konferencji

7 czerwca 2019 r. rozpoczął się wykładami dotyczącymi katastru

nieruchomosó ci, ktoó re wygłosili Ingrid SŚ uppova ze Słowacji, Alicja Kulka z Polski i Peter Soucó ek z
Czech. Kolejne bloki wykładoó w dotyczyły projektoó w i grantoó w z geodezji i kartografii, oraz działania
geoportali w poszczegoó lnych krajach.
Ale … oproó cz pogłębiania wiedzy zawodowej w programie 25 Międzynarodowych S - P - C Dni
Geodezji zgodnie z długoletnią tradycją znalazły się wycieczki pozwalające poznacó lokalne zabytki
kultury i techniki, ciekawostki i atrakcje. Tym razem organizatorzy zaproponowali do wyboru jedną

z trzech wycieczek:
1. Automobile Volkswagen Bratislava.
Pokaz nowoczesnej, zrobotyzowanej produkcji Volkswagena Touarega, Audi Q7, Volkswagena –
up l, e-up l, SŠ koda Citigo.
2. Dunaj – poziom gospodarki wodnej Čunovo Gabčíkovo.
Elektrownia wodna, odnowienie Dunaju, tereny sportoó w wodnych – dzika woda, galeria
naddunajska.
3. Bratysława nabrzeże
Most SNF z widokiem na UFO, teatr Arena, stary most, centrum EUROVEA, Słowacki Teatr
Narodowy.
Nasza „ekipa” wybrała się na wycieczkę nr 2. Dunaj – poziom gospodarki wodnej Čunovo Gabčíkovo.
Zwiedzilisó my największą ze słowackich hydroelektrowni, ktoó ra generuje moc stanowiącą 8 proc.
energetycznych potrzeb kraju.

Mielisó my niecodzienną okazję zobaczycó bardzo pomysłowe zagospodarowanie terenoó w wokoó ł
Dunaju z przeznaczeniem na odpoczynek i uprawianie sportoó w wodnych.

Niezwykła symbioza Przyrody ze Sztuką zaowocowała ulokowaniem na rzecznej wyspie
jednego z bardziej interesujących muzeoó w sztuki wspoó łczesnej w Europie. Od 2000 roku w
Danubiana Meulensteen Art Museum – bo o nim mowa - zaprezentowano dziesiątki wystaw
najznakomitszych osobistosó ci ze słowackich, europejskich i só wiatowych só rodowisk twoó rczych.
Wyjątkowa jest roó wniezż panorama z tarasu widokowego muzeum, a w przyległym parku rzezó b
odwiedzający mogą podziwiacó dzieła wielu artystoó w. Azż szkoda było wracacó do autokaru.

Sobota 8 czerwca 2019 roku była ostatnim dniem konferencji, podczas ktoó rego zostały
poruszone tematy związane z konkretnymi problemami z jakimi styka się geodeta. Między innymi
omoó wiono technologie BIM, VIDIA CUDA i ich wykorzystanie do przyspieszenia obliczenó
przestrzennych, interaktywne przedstawianie zasoboó w muzealnych, okresó lanie deformacji wiezż
szybowych w oparciu o skaning laserowy, czy technologie TLS przy pomiarach konstrukcji
mostowych. Na szczegoó lną uwagę zasługują prezentacje przygotowane i przedstawione przez
studentoó w słowackich, czeskich i polskich.
I tak dobrnęlisó my do uroczystego zakonó czenia 25 Międzynarodowych Dni Słowacko – Polsko –
Czeskich w niezwykle gosó cinnej Bratysławie. Prezes Stowarzyszenia Geodetoó w Polskich Janusz
Walo przejął od gospodarzy przysłowiową pałeczkę międzynarodowej sztafety konferencyjnej,
zapraszając wszystkich geodetoó w do Łodzi.
Nasz Oddział SGP przedstawił kroó tki film o Łodzi, obdarował uczestnikoó w konferencji materiałami
promocyjnymi o miesó cie, a prezes Teresa Rzż anek Kmiecik w konó cowym wystąpieniu, potwierdziła
zaproszenie i zapewniła o naszym oczekiwaniu na gosó ci podczas 26 Międzynarodowych Polsko –
Czesko – Słowackich Dni Geodezji w Łodzi. Serdecznie wszystkich zapraszamy i do zobaczenia!

25 S-P-Cz Dni Geodezji w Bratysławie uwazż amy za interesujące, tematy poruszane za
ciekawe, a gosó cinnosó có kolegoó w ze Słowacji była bez zarzutu. Jednak duzż ym utrudnieniem była
bariera językowa, ktoó ra w szczegoó lnosó ci dla Polakoó w stanowi powazż ny problem, zaroó wno przy
tematach naukowych i technicznych, ale i w mowie potocznej. Sama Bratysława zrobiła na nas dobre
wrazż enie, jest miastem z długą, chocó niewątpliwie burzliwą historią.
Mamy nadzieję zż e 26 Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji w Łodzi w 2020 r będą roó wnie ciekawe i
udane, a uczestnicy wyjadą z nich jeszcze bardziej zadowoleni nizż my z Bratysławy.

