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 5.1.3 Geodézia a kartografia
 Vybrané aplikácie fotogrametrie v oblasti merania posunov
životopisu:
 Ing. PhD.
 1974
 2005: PhD. odbor Geodézia a geodetická kartografia
 1997: Ing. v odbore Geodézia a kartografia
 2006: Pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov podľa štandardov IGIP
 2002 doteraz - SvF STU v Bratislave








Od 2011: fotogrametria 1/C+P(2h/t)
Od 2011: fotogrametria 2/C+P(2h/t)
Od 2011: aplikovaná blízka fotogrametria/C+P(2h/t)
Od 2014: diaľkový prieskum Zeme/C(10h/sem.)
1997‐2011: geodézia/C(4h/t)
1997 – 2014: výučba v teréne z geodézie/(2t/r)
2002 – doteraz: vedenie 25 diplomových a 15 bakalárskych prác úspešne obhájených +5x
ŠVK

 Fotogrametria, Inžinierska geodézia
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UZNESENIE č. 37 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent
Ing. Marekovi Fraštiovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia všetkými
hlasmi.

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_VR_oktober_2017.pdf

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od 13.12.2017

