Správa
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2015

Výkonný výbor Kartografickej spoločnosti SR (VV KS SR) zasadal 3 krát. Na svojich
zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa činnosti spoločnosti so zameraním na
organizáciu odborných podujatí, publikačnú činnosť a členskú základňu.
27. medzinárodnej kartografickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. - 28. augusta
2015 v Rio de Janiero sa aktívne zo Slovenska zúčastnili člen VV KS SR prof. Mgr. Jaroslav
Hofierka, PhD. Súčasne bol delegátom KS SR na 17. valnom zhromaždení ICA. Delegátom
bola predložená v tlačenej forme (50 ks) Národná správa o činnosti KS SR za roky 20112015, ktorá je zverejnená aj na webstránkach ICA a KS SR. Na sprievodnej výstave
kartografických produktov (súťažného charakteru) boli vystavené zo Slovenska:
• maľované mapy (4 ks) – CBS. spol,s.r.o.
• Demografický atlas Slovenskej republiky
• mapa - Atlas of the Tatra Mts. – Abiotic Nature: Relief
KS SR spoluorganizovala 21. kartografickú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 5. – 6.
septembra 2015 v Lednici. V programovom výbore za KS SR boli doc. RNDr. Ján Feranec,
DrSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD. Konferencia bola
odborne zameraná na nasledovné témy: teoretické, metodologické a používateľské aspekty
kartografie, atlasová kartografia, mapy a internet, využitie dát DPZ v kartografii a
kartografické diela v geovednom výskume. Na konferencii bola prezentovaná iniciatíva
"Medzinárodný rok mapy – International Map Year (IMY)". Z konferencie bol vydaný
zborník abstraktov. Na konferencii bola prezentovaná Súťaž „Detská mapa sveta 2015“
formou postera. VV KS SR konštatuje, že konferencie sa zúčastnilo zo Slovenska dvadsať
účastníkov.
16. októbra 2015 KS SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia
(SAŽP) v Banskej Bystrici organizovala seminár „Skenovanie starých máp“. Uskutočnil sa
v priestoroch SAŽP. Bol zameraný informovať širokú verejnosť o dostupnosti starých máp
a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. V rámci
seminára bola zverejnená výzva na záchranu starých máp, a to formou bezplatnej digitalizácie
(skenovania) na vybraných pracoviskách disponujúcich vhodným technologickým zázemím a
odbornými znalosťami. Seminára sa zúčastnilo16
KS SR v spolupráci s Katedrou geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave usporiadali 26. novembra 2015 seminár
„Aktuálne výzvy v kartografii“ pri príležitosti medzinárodného roku mapy (International Map
Year – IMY, www.mapyear.org) s cieľom vyzdvihnúť v celosvetovom meradle mapové diela
ako jedinečný zdroj geografických informácií pre širokú verejnosť. Prezentácie zo seminára
sú publikované na webovej stránke KS SR.

Plenárne zasadnutie
26. novembra 2015 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie KS SR, v rámci ktorého boli
prerokované správa o činnosti VV KS SR za roky 2011-2015, správa o hospodárení za
uplynulé funkčné obdobie a správa revízora. Uskutočnili sa voľba členov výkonného výboru
a revízora na funkčné obdobie 2015-2019. Závery a odporúčania sú v správe a návrhu
uznesení z plenárneho zasadnutia.

Výzva – Skenovanie starých máp
Pri príležitosti medzinárodného roku mapy KS SR v spolupráci s SAŽP v Banskej Bystrici
a GKÚ Bratislava vyhlásila výzvu „SKENOVANIE STARÝCH MÁP“ s cieľom zachrániť
jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných
väčšinou štátnych inštitúcií. Termín: október 2015 – september 2016.
Webová stránka – www.slovakcarto.sk
Na základe rozhodnutia VV KS SR správu webstránky má na starosti Mgr. Richard
Feciskanin, PhD. z PriF UK. Na webstránke sú priebežne zverejňované dokumenty o činnosti
KS SR a vydávané publikácie.

Publikačná činnosť
KS SR v roku 2015 vydala jedno číslo časopisu Kartografické listy (roč. 23, č. 1/2015)
v náklade 60 ks. Zmenená bola obálka KL, ktorá sa používa od tohto čísla.

Súťaž „Detská mapa sveta 2015“
KS SR organizovala v spolupráci s Geografickým ústavom (GgÚ) SAV celoslovenskú
umelecko-kartografickú súťaž pre deti, ktorá prebieha v rámci medzinárodnej súťaže Barbary
Petchenik podľa pravidiel Medzinárodnej kartografickej spoločnosti. Organizáciou súťaže
bola poverená RNDr. Monika Kopecká, PhD. z GgÚ SAV. Členmi hodnotiacej poroty boli
M. Kopecká, Ľ. Končeková, M. Cebecauerová, J. Feranec a R. Fencík. Vyhodnotenie sa
konalo 9.4.2015. V štyroch vekových kategóriách boli autori prvých troch prác ocenení
diplomami a vecnými cenami. Súčasne ďalších dvadsať prác bolo ocenených diplomami. Šesť
detských prác reprezentovalo KS SR (Slovensko) v medzinárodnom kole v rámci 27.
medzinárodnej kartografickej konferencie v Rio de Janeiro. Informácia o súťaži a víťazoch
bola publikovaná na
http://www.geography.sav.sk/sk1/index.php?option=com_content&view=article&id=89:vyho
dnotenie-suae-qdetska-mapa-sveta-2013q&catid=1:latest-news

Členská základňa
Kartografická spoločnosť SR k 31.12.2015 združuje 98 fyzických osôb, 1 právnickú osobu a
19 čestných členov. Počet platiacich členov sa dlhšiu dobu udržuje na počte 46.
Za rok 2015 sa rozhodlo vstúpiť do KS SR 6 fyzických osôb a 1 pravnická osoba. Z riadnych
členov nikto nezanechal členstvo. Počet čestných členov sa zvýšil o 4 (úmrtie 1 členky
a prijatie 5 nových členov na plenárnom zadadnutí).
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.

Ing. Róbert Fencík, PhD.
predseda Výkonného výboru KS SR

