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FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
Tomáš Kliment - Geokatalóg zdrojov geopriestorových informácií získaných prostredníctvom
mainstreamového vyhľadávača Google. Radoslav Chudý - Hodnotenie kvality digitálnych výškových
modelov v kontexte INSPIRE Kamil Kyšeľa - Porovnanie priestorových modelov časti povrchového
lomu zameraného gnss, tachymetriou a laserovým skenovaním Michal Ruš - Súčasné možnosti
využitia leteckej spektroskopie na detekciu archeologických vegetačných príznakov Miriama
Kurčíková - Klasifikácia lesných porastov s využitím pravých a tradičných ortofotosnímok Mária
Havašová - Vyhodnotenie možností použitia satelitných snímok Landsat na identifikáciu ohnísk
lykožrúta smrekového (Ips typographus) v O.o. Javorina Kristína Daňová - Nový výškopis na
Slovensku - nutnosť alebo zbytočný luxus? Jakub Straka - Vizualizácia objektov štátneho mapového
diela Slovenskej republiky novej generácie Kamil Kyšeľa - Využitie vybraných geodetických metód
pre zameranie povrchových banských prevádzok s cieľom tvorby ich 3d modelov Ivan Mudroň Environmentálny dopad antropogénnych aktivít na inundačné územia riek, prípadová štúdia z povodia
Bečvy Tomáš Šatala - Modelovanie časového a priestorového rozloženia zásob vody viazaných v
snehovej pokrývke Matej Vojtek - Morfometrická analýza povodia Vyčomy s využitím geografických
informačných systémov Daniel Kubinský – Využitie GIS pri analýze zmien vodných nádrží –
ukážková štúdia na Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži Martin Bartík - Simulácia ohrozenosti horského
prostredia lavínami v okolí Magurky s použitím modelu ELBA+ Lucia Macková - Využitie prostriedkov
GIS pre procesné zjemňovanie simulácií rastu lesných ekosystémov Ivan Mudroň - Modelovanie
neistoty vo výpočte sklonov z LIDAR-ových DMR a závislosť chýb; Prípadová štúdia vybraného
malého územia v ČR Ján Dubiel - Modelovanie priestorovej distribúcie ťažkých kovov za pomoci
nástrojov GIS v lokalite Ľubietová Lenka Zajíčková - Datový model dopravní sítě pro správu dat a
řízení veřejné hromadné dopravy Jiří Pánek - GIS a jeho využití v rozvojových zemích - jakým
etickým otázkám musíme čelit?

GBASE

Popular Geoservices
Pomocou GIS vytvárame riešenia pre ľudí.
Sofistikované meníme na jednoduché,
neprístupné na priateľské a pohodlné
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Registered
Solution Provider

GBASE

Dúfam, že každý deň urobím niečo bláznivé,
niečo užitočné a niečo ušľachtilé.
Benjamin Graham

Smart GIS Knowledge

• NÁPAD
• MOTIVÁCIA
• Baví nás učiť
• Preniesť praktické poznatky do školy
• Spojiť teóriu s praxou
• REALIZÁCIA

Smart GIS Knowledge

• VÝSLEDOK
•
•
•
•
•

"Prijal by som dlhší kurz :)"
"Témy boli zaujímavé, kurz dopomohol k mojemu väčšiemu záujmu v
oblasti GIS.„
"môj záujem o GIS je na maxime, viac už sa nedá"
"Zaujímavý motivačný kurz zameraný na GIS. Myslím, že takéto kurzy by
sa mali stať pravidelnosťou, ostatné firmy by si mali vziať príklad."
"Takto nejak si predstavujem to "prepojenie VŠ s praxou", o ktorom sa tak
často hovorí. Super!"

GBASE

Práca vám zaberie veľmi veľkú časť
života a jediný spôsob, ako byť
naozaj spokojný, je robiť to, o čom
ste presvedčení, že je úžasné. A
jediný spôsob, ako robiť takú úžasnú
prácu je milovať to, čo robíte.
Ak ste to ešte nenašli, tak
hľadajte ďalej a nevzdávajte sa!

