Správa
o činnosti Výkonného výboru KS SR za roky 2007 – 2011
a úlohách na ďalšie obdobie

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky ku dňu 8.9.2011 združuje 77 riadnych
a 8 čestných členov.
V uplynulom funkčnom období pracoval Výkonný výbor KS SR v nasledovnom
zložení: Čižmár – predseda, Fencík – podpredseda, Feranec – tajomník, FaixováChalachanová – hospodár, Kožuch – člen výboru. Revízorom bol Kondáš.
Výkonný výbor KS SR zasadal 4-krát ročne podľa schváleného plánu.
Činnosť KS SR vychádzala zo schválených úloh, ktoré boli prijaté na poslednom
plenárnom zasadnutí v septembri 2007 v Bratislave. Nosnými úlohami boli organizovanie
odborných podujatí a edičná činnosť.
Odborné akcie orientované na kartografickú problematiku
1. 17. spoločná slovensko-česká kartografická konferencia v roku 2007. Uskutočnila sa
v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Ústredným mottom bolo „Súčasné trendy
v kartografii“. Konferencia bola orientovaná na nasledovné tematické okruhy: teoretická
kartografia a geoinformatika, DPZ a digitálna fotogrametria v kartografii, školská kartografia,
tematická kartografia a jej užívateľské aspekty, štandardizácia v kartografii, kartografická
terminológia, kartografické technológie a vzdelanie v kartografii. Z rokovania konferencie boli
vydané nasledovné dokumenty: Zborník referátov v tlačenej a na CD, Geodetický
a kartografický obzor a Kartografické listy č. 15.
Účastníci konferencie prijali nasledovné odporúčania:
- schválenú koncepciu a plány komisií a pracovných skupín prijaté Medzinárodnou
kartografickou asociáciou ICA prenášať do slovenskej a českej kartografickej praxe
poriadaním národných a medzinárodných podujatí,
- podporovať nové technologické smery zamerané na generovanie priestorových
údajov a ich vizualizáciu formou máp alebo iných grafických výstupov,
- výučbu kartografie na vysokých a stredných školách orientovať na využívanie
informačných technológií s rešpektovaním tradičných kartografických a polygrafických
postupov a nových digitálnych technológií,
- dodržiavať etické a právne aspekty vydávaných kartografických diel v zmysle
autorského zákona.
2. Seminár „Aktivity v kartografii 2008“. Seminár sa uskutočnil v spolupráci
Kartografickej spoločnosti SR a Geografického ústavu SAV. Bol to v poradí 8. seminár
a z kapacitných dôvodov a veľkého záujmu sa konal v priestoroch Stavebnej fakulty STU.
Cieľom seminára, tak ako aj predchádzajúcich, je vzájomná informovanosť v tvorbe

kartografických diel v rôznych vedeckých a iných inštitúciách, ktoré výsledky svojho
vedeckého bádania interpretujú pomocou kartografických výstupov. Zo seminára bol vydaný
zborník referátov.
3. Vedecká konferencia „Historické mapy 2009“. Organizátormi konferencie boli
Kartografická spoločnosť SR a Slovenský národný archív, v priestoroch ktorého sa
konferencia uskutočnila. Bola to v poradí 6. konferencia zameraná na kultúrne dedičstvo
kartografie nielen Slovenska, ale aj iných krajín. Jedným z odporúčaní konferencie bolo
pokračovať v organizovaní takýchto podujatí v 4-ročných cykloch. Súčasťou konferencie bola
výstava historických máp zo zbierky Slovenského národného archívu. Z konferencie bol
vydaný zborník.
4. 18. spoločná česko-slovenská kartografická konferencia sa uskutočnila v r. 2009
v Olomouci. Ústredným mottom konferencie bolo „Quo vadis kartografie?“. Konferencia bola
orientovaná na nasledovné tematické okruhy: tematická kartografia a geoinformatika, trendy
v súčasnej kartografii, digitálne mapovanie pre potreby kartografie, štandardizácia a
legislatíva v kartografii, výchova (vzdelávanie) v kartografii. Z rokovania konferencie boli
vydané odborné dokumenty: Geodetický a kartografický obzor, Kartografické listy č. 17,
Moravian Geographical Reports (vydaný na konaní konferencie) a zborník referátov na CDROM.
Účastníci konferencie prijali nasledovné odporúčania:
-

poriadať národné a medzinárodné odborné akcie v zmysle schválenej koncepcie ICA,

orientovať výučbu kartografie na využívanie informačných technológií v nadväznosti
na tradičné kartografické a polygrafické postupy v technike, prírodovedných
a spoločenskovedných predmetoch škôl,
-

- dodržiavať právne a etické zásady vydávania kartografických diel v zmysle
autorského zákona,
- kartografickú tvorbu orientovať na vydávanie nových tematických produktov
s možnosťou rozširovať prostredníctvom webových služieb,
-

využívať súčasný potenciál dátových vrstiev o krajine k tvorbe tematických máp,

- podporovať kartografické aktivity na iných odborných akciách s cieľom eliminovať
chyby a nesprávne rozhodnutia pri tvorbe máp.
5. Seminár „Aktivity v kartografii 2010“. Seminár bol venovaný pamiatke Ing. Jána
Pravdu, DrSc. zakladateľa a spoluorganizátora všetkých doterajších seminárov. Bol to
v poradí 9. seminár a organizátormi bola Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav
SAV Bratislava. V prednesených referátoch dominovali témy: analýza mapových znakov,
mapová prezentácia krajinnej pokrývky Európy, aplikácia veľkostných a farebných stupníc
v kartografii. Účastníci seminára odporúčajú, aby sa seminár organizoval v pravidelných
dvojročných cykloch.. Zo seminára bol vydaný zborník referátov.
Edičná činnosť
KS SR každoročne vydáva ročenku Kartografické listy. V tomto roku bolo vydané 19.
číslo ročenky.

Z každej odbornej akcie, seminára, konferencie boli vydané zborníky, či už v tlačenej
forme alebo na CD-ROM. Možno konštatovať, že skladba zborníkov má štandardnú podobu.
Vydanie brožúrky KS SR pri príležitosti 15 rokov členstva v ICA.
Jednou z úloh KS SR je rozvíjať medzinárodné aktivity najmä v spolupráci s ICA. Na
poslednej medzinárodnej kartografickej konferencii a Valnom zhromaždení ICA v Paríži
zastupoval KS SR doc. Feranec.
Ďalšou aktivitou na medzinárodnom poli je účasť na výstave, ktorá je súčasťou
medzinárodných kartografických konferencií. S radosťou môžeme konštatovať, že na 24.
medzinárodnej kartografickej konferencii konanej v roku 2009 v Chile v kategórii turistických
máp zvíťazila séria šiestich turistických máp, ktoré vydal VKÚ a.s. Harmanec.
Nemožno zabudnúť na ďalšiu aktivitu, ktorú vyvíja KS SR. Je to súťaž v detskej kresbe,
ktorá je súčasťou celosvetovej súťaže Barbora Petchenik. Do tejto súťaže, konanej v roku
2011, bolo prihlásených 237 kresieb, z ktorých bolo 6 zaslaných na celosvetovú súťaž
v Paríži.

Úlohy KS SR na ďalšie funkčné obdobie
Rozvíjať spoluprácu s medzinárodnou
kartografickými organizáciami.

kartografickou

asociáciou

ICA

a inými

Spolupracovať s KS ČR na organizovaní spoločných odborných podujatí a vzájomne
koordinovať časový harmonogram.
Spolupracovať so SAGI pri organizovaní odborných podujatí.
Organizovať odborné akcie – konferencie, semináre na aktuálne problémy kartografie,
geografie a príbuzných odvetví.
Pokračovať vo vydávaní ročenky Kartografické listy v spolupráci s Geografickým ústavom
SAV.
Naďalej organizovať súťaž detskej kresby a zúčastňovať sa na celosvetovej súťaži pri
príležitosti konania medzinárodnej kartografickej konferencie poriadanej ICA.

