Cieľom seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII je poskytnúť
priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať
svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych
otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

Organizačné pokyny
1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Výška účastníckeho poplatku na seminár:

Miesto konania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Termín konania:
24.10.2019
Publikovanie príspevkov:
Autori sa môžu zúčastniť seminára formou abstraktu, ktorý bude
publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo článku
v recenzovanom časopise Kartografické listy.
Možnosti prezentácie: prednáška.
Termíny:
Prihlásenie abstraktov: 30.6.2019
Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.7.2019
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.4.2019







30,- €/osoba - člen KS SR
30,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
40,- €/osoba - nečlen KS SR
15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
10,- €/osoba - čestní členovia KS SR, dôchodcovia

V účastníckom poplatku je zahrnuté:
- náklady na organizovanie seminára,
- občerstvenie počas rokovania,
- vydanie tlačeného zborníka abstraktov.
V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:
- doprava,
- ubytovanie,
- obed.

Kontaktná adresa:
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra geodetických základov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR
Tel.: +421-2-59274325
E-mail: robert.fencik@stuba.sk

usporiadajú seminár

Účastníci si môžu objednať obed (v cene cca 5 €) v rámci registrácie
na seminár. Úhradu prosíme vykonať súčasne s vložným za seminár.
2. PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV:

Odborní garanti:
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Kartografická spoločnosť SR
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied

Abstrakt príspevku prosíme poslať e-mailom najneskôr
do 30. júna 2019 na adresu: monika.kopecka@savba.sk.

AKTIVITY V KARTOGRAFII
venované Jánovi Pravdovi

2019

3. INFORMÁCIE O SEMINÁRI:
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickychzakladov/aktivity-v-kartografii-2019.html

_______________________________________________________
1. informáciu prosíme postúpte aj ďalším záujemcom.
_______________________________________________________

Predbežný program seminára

1. informácia

24.10.2019 – štvrtok
8,30

registrácia účastníkov

9,00 – 11,30

otvorenie, blok referátov

11,30 – 12,30

prestávka

12,30 – 14,30

blok referátov, diskusia a záver

24. októbra 2019
Bratislava

