Správa
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2012
Výkonný výbor Kartografickej spoločnosti SR (VV KS SR) zasadal v zmysle
schváleného plánu činnosti 4 krát. Na svojich zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa
činnosti spoločnosti so zameraním na organizáciu odborných podujatí, publikačnú činnosť
a členskú základňu.
11. októbra 2012 KS SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie
vied (GgÚ SAV) organizovala odborný seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII venované
pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc. 2012. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Stavebnej fakulty
STU v Bratislave. Odbornými garantmi seminára boli doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. a Ing.
Róbert Fencík, PhD. Informácia o seminári bude publikovaná v časopise GaKO (pripravia
odborní garanti).
VV KS SR sa zaoberal prípravou 20. kartografickej konferencie, ktorá sa uskutoční
5. - 6. septembra 2013 v Plzni. Bola zverejnená internetová stránka konferencie http://www.gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/index.html. V programovom výbore sú za
KS SR doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. a Ing. Róbert
Fencík, PhD.
Publikačná činnosť
Zo seminára „AKTIVITY V KARTOGRAFII venované pamiatke Ing. Jána Pravdu,
DrSc. 2012“ bol vydaný zborník referátov v rozsahu 187 strán a náklade 80 ks.
V roku 2012 sa zmenila forma publikovania ročenky Kartografické listy (KL) na
recenzovaný časopis s periodicitou vydávania dve čísla za rok. KL boli registrované na
Ministerstve kultúry SR v zozname periodickej tlače 1.8.2012 pod evidenčným číslom EV
4662/12. Boli vydané dve čísla: 2012, ročník 20 (1) a (2). Bola uzatvorená dohoda
o spolupráci medzi KS SR a GgÚ SAV pri vydávaní časopisu KL v roku 2012. Elektronická
verzia časopisu je dostupná na http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/.
Súťaž „Detská mapa sveta 2013“
KS SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV vyhlásila celoslovenskú umeleckokartografickú súťaž pre deti na tému „MOJE MESTO V DNEŠNOM SVETE“, ktorá prebieha
v rámci medzinárodnej súťaže Barbary Petchenik podľa pravidiel Medzinárodnej
kartografickej spoločnosti. Organizáciou súťaže bola poverená RNDr. Monika Kopecká, PhD.
z GgÚ SAV. Uzávierka prihlásenia prác do súťaže je do 10. februára 2013.
Členská základňa
Kartografická spoločnosť SR združuje 89 členov. VV KS konštatuje, že sa podarilo
rozšíriť členskú základňu o nových členov a zlepšiť výber členských príspevkov aj za staršie
kalendárne roky.
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