Správa
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2014
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.
23. októbra 2014 KS SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie
vied (GgÚ SAV) organizovala odborný seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII venované
Jánovi Pravdovi. Seminár sa uskutočnil v priestoroch GgÚ SAV v Bratislave. Odbornými
garantmi seminára boli RNDr. Monika Kopecká, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD. Informácia
o seminári bola publikovaná v časopise Kartografické listy 2/2014 a na webovej stránke SAV.
VV KS SR sa zaoberal prípravou 21. kartografickej konferencie, ktorá sa uskutoční
3. - 4. septembra 2015 v Lednici. Bola zverejnená internetová stránka konferencie http://czechmaps.cz/21kk/. V programovom výbore sú za KS SR doc. RNDr. Ján Feranec,
DrSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.
Webová stránka
KS SR vykonala registráciu domény „slovakcarto.sk“ 6.2.2014. Na základe
odsúhlasenej štruktúry a obsahu pilotnej verzie vyhotovil Mgr. Richard Feciskanin, PhD.
z PriF UK. Spustenie webovej stránky sa predpokladá začiatkom roku 2015.
Publikačná činnosť
Zo seminára „AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi“ bol vydaný
zborník referátov v rozsahu 117 strán a náklade 60 ks.
KS SR v roku 2014 vydala podľa plánu dve čísla časopisu Kartografické listy (KL).
Realizovalo sa rozšírenie redakčnej rady z 8 na 12 členov čím sa zabezpečilo jej
medzinárodné zastúpenie. Noví členovia sú: PhDr. RNDr. J. Bláha, Ph.D. (ČR), prof. Y.
Himiyama (Japonsko), Ing. H. Mitášová, PhD. (USA), prof. RNDr. V. Voženílek, CSc. (ČR).
VV KS schválil návrh novej obálky KL, ktorá sa bude používať od č. 1/2015.
Členská základňa
Kartografická spoločnosť SR združuje 96 členov a 15 čestných členov. Počet platiacich
členov sa udržuje na počte 46. Členovia KS SR sú pravidelne elektronickou formou
informovaní o činnosti KS SR. VV KS konštatuje, že sa podarilo rozšíriť členskú základňu
o nových členov a zlepšiť výber členských príspevkov.
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