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Vyhláška pre 2.roč. št. progr. GaK 

    

          2. ročník GaK 

Váš list: Naše číslo: Vybavuje: V Bratislave 

  Ing. Ľubica Hudecová, PhD. 22.4. 2014 

 

Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU oznamuje študentom 2. roč. 

študijného programu GaK, že sústredená Výučba v teréne z mapovania, katastra 

nehnuteľností a inžinierskej geodézie sa uskutoční v zmysle harmonogramu štúdia                

od 12. do 23. mája 2014. 

1. Náplňou Výučby v teréne bude tvorba Základnej mapy SR veľkej mierky. Meranie a 
konštrukčno-výpočtové spracovanie sa uskutočnia v lokalite Gabčíkovo (okres 
Dunajská Streda). 

2. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v Účelovom zariadení STU v Gabčíkove.  
Stravovanie začína 12.5.2014 obedom a končí 23.5.2014 obedom. 

3. Doprava do miesta ubytovania a späť po ukončení Výučby v teréne je individuálna. 
4. Zraz účastníkov je v Účelovom zariadení  STU v Gabčíkove  

 

12. mája 2014 -  najneskôr do 10,3o hod. 

 

      Odchod plánujeme 23. mája 2014 o 15,oo hod. 

5. Výdavky na ubytovanie a stravu sú riešené formou zálohy, ktorej výška je 150,- € na 
študenta. Túto sumu vo forme zálohy odovzdá jeden zástupca za každú meračskú 
skupinu s menným zoznamom platiacich študentov najneskôr do 2.5.2014 na 
sekretariáte Katedry mapovania a pozemkových úprav v pracovné dni v čase od 
10,oo do 11,oo, resp. od 13,oo do 14,oo hod. Od jednotlivcov nebudeme zálohu 
preberať, ani na katedre, ani v mieste konania výučby.  

6. Vyúčtovanie bude spracované počas posledného týždňa výučby. 
 

Sústredená Výučba v teréne je pre všetkých študentov povinná! 

 Žiadame študentov, aby si so sebou priniesli vhodnú obuv a oblečenie do terénu a 

prezuvky pre pobyt v ubytovacom zariadení. 

Ďalej je potrebné priniesť si so sebou rysovacie pomôcky, kalkulačku a kancelársky papier 

formátu A4 a A3 na obálky. Privítame aj výpomoc výpočtovou a meracou technikou. 

        Ďalšie pokyny budú podané na začiatku Výučby v teréne v mieste konania. 

 

 

               Ing. Róbert Fencík, PhD.   

                                               vedúci katedry 


