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Čo nie je (mapový/kartografický) atlas?     

• výkladná skriňa národných kartografických škôl (Voženílek 2001)  
• súbor máp, ktoré nefungujú samostatne  (Monmonier 2006 in Vondráková 2014)   
• súbor máp systematicky usporiadané tak, aby podával komplexnú informáciu o určitom 

území alebo jave  
• systematicky usporiadaný súbor máp spracovaný ako celok podľa jednotného riadiaceho 

zámeru (Cap 1992 in Multimediální učebnice kartografie a geoinformatiky 2005)    
• súbor máp spojených účelom, tematikou, mierkou (radom mierok), generalizáciou a ďalšími 

systémovými hľadiskami, spracovaný koncepčne, kartograficky a polygraficky ako jednotné 
dielo (Pravda 2003, Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra 1998) 

Čo je atlas?     

• nejednotné dielo bez koncepcie  
• nesystémové zaradenie máp bez vzájomného spojenia 
• nesystémové použitie mapových znakov 
• rôzny kartografický vzhľad (dizajn)    
• malý podiel máp, ...  

 atlasy bez máp, bez priestorového vyjadrenia  (Atlas ľudského tela, Atlas húb, ...  ) 
 ojedinelé mapové súbory v populárno-náučnej literatúre, encyklopédiách, lexikónoch  
 problém stanovenia kritérií podielu máp v encyklopédiách a lexikónoch   
         Knihovnícka a archívna  nomenklatúra nerozlišuje kartografické atlasy! 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Voženílek 2001. Aplikovaná kartografia I.  Tematicke mapy. Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci).Vondráková 2014. Netechnologické aspekty mapové tvorby. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.Multimediální učebnice kartografie a geoinformatiky 2005 (V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská). Brno: Geografický ústav Masarykovy univerzity. Dostupné on-line:  http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/oprojektu.phpPravda 2003. Stručný lexikón kartografie. Bratislava: Geografický ústav SAVTerminologický slovník geodézie, kartografie a katastra 1998. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 



Členenie atlasov      

• Účel   
       školský, vlastivedný, encyklopedický, geografický, turistický,   hospodársky, 
       národný,  štatistický, vojenský, vedecký, plánovací, navigačný, ... 
• Obsah/téma   
       všeobecno-geografický,  tematický, ...   
• Spôsob spracovania  dát 
        analytický, komplexný, syntetický, ... 
• Zobrazované územie  
      sveta, kontinentov, oceánov, morí, štátov, regiónov,  miest, území, ...  
• Formát/rozsah  
        veľké/nástenné/príručné, stredné, vreckové, ...  
• Technológia   
        analógové, elektronické  / 2D,  3D, .... 
• Väzba  
        knižná, listová /šanonová, ... 
•    
•   
•   

 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
DUTCH ATLAS INFORMATION SYSTEM  Using the Internet for electronic atlas data retrieval. Barend Köbben & Olev Koop. Dept. of Cartography, Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University. PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands 1997, http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.htmlhttp://www.nationaleatlas.nl/  - stránka národného atlasu HolandskaŠmída, Jiří (2007). Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno, MU Brno, dizertačná práca.    



Čo je elektronický atlas      

Elektronické  atlasy      

• Prenosné digitálne médiá  (CD, DVD)  
• Multimédiá (video, zvuk, animácia, hypertexty, ... ) 
• Rozvoj informačno-komunikačných technológií  (Internet/služby WWW, mobilné  telefóny,...) 
• Webové  atlasy / neokartografia = digitálna/počítačová kartografia, geoinformatika  
• Statické atlasy (view-only)  
• Interaktívne /dynamické / prieskumno-analytické atlasy (nástroje GIS, sieťové mapové 

servery, používateľské atlasové rozhrania/interfaces, ...) 
• Národné a regionálne elektronické atlasy  (prezentácia analytických a komplexných 

informácií o území na báze zjednotenie digitálnych dátových zdrojov) 

Electronic atlas of Canada, 1981 – protopyp statického atlasu 
National Atlas Information System of the Netherlands 1996 – hypermapový/textový atlas   
National Atlas Information System of the Netherlands 2008-2013 – interaktívny atlas   
(Köppen a Koop 1997)    

„systematicky usporiadané súbory topografických a tematických vrstiev tvoriace mapy 
spracované podľa jednotiaceho systému a určené na publikovanie v digitálnom formáte 
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií“  

(upravené podľa Šmída 2007) 

Národné elektronické  atlasy      

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
DUTCH ATLAS INFORMATION SYSTEMUsing the Internet for electronic atlas data retrieval. Barend Köbben & Olev Koop. Dept. of Cartography, Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University. PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands 1997, http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.htmlhttp://www.nationaleatlas.nl/  - stránka národného atlasu HolandskaŠmída, Jiří (2007). Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno, MU Brno, dizertačná práca.    



Národný atlas Kanady 

http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography/atlas-canada/read-about-topographic-maps/16840 



http://www.nationaleatlas.nl/  

Národný atlas Holandska 

statický dialóg                                                           interaktívny dialóg      

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
http://www.nationaleatlas.nl/



Elektronické atlasy      

van Elzakker, 2003 in Šmída 2007 Peng a Tsou, 2003 in Šmída 2007 

Triedenie elektronických atlasov  Vývoj distribuovaného Geografického Informačného Systému (GIS)  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
DUTCH ATLAS INFORMATION SYSTEMUsing the Internet for electronic atlas data retrieval. Barend Köbben & Olev Koop. Dept. of Cartography, Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University. PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands 1997, http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.htmlhttp://www.nationaleatlas.nl/  - stránka národného atlasu HolandskaŠmída, Jiří (2007). Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno, MU Brno, dizertačná práca.    



Programové a komunikačné prostriedky  
tvorby elektronického atlasu 

Šmída 2007 (Návrh koncepcie a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraja) 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
DUTCH ATLAS INFORMATION SYSTEMUsing the Internet for electronic atlas data retrieval. Barend Köbben & Olev Koop. Dept. of Cartography, Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University. PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands 1997, http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.htmlhttp://www.nationaleatlas.nl/  - stránka národného atlasu HolandskaŠmída, Jiří (2007). Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno, MU Brno, dizertačná práca.    



Nevýhody elektronický atlasov      

• prenositeľnosť (nutnosť čítacieho zariadenie, pripojenia na internet, ... ) 
• prehľadnosť  stánky/mapy (obmedzená na veľkosť zariadenia, jeho rozlíšenia DPI,...) 
• rozlíšiteľnosť mapového obsahu a popisu (závislá od veľkosti monitora, ...) 
• manipulácia  (nadbytočná funkčnosť  - otáčanie stánok, vpisovanie, dokresľovanie, ... ) 
• dostupnosť (zmeny umiestnenia v sieti/ zmena webovej adresy, používateľského  

prostredia, výpadky siete/internetu, nedostatočná kapacita pripojenia, iné technické 
problémy, ...) 

• prístupnosť technických nástrojov pre tvorbu tematických máp (chybná kartografia) 
• počítačová a kartografická gramotnosť používateľov elektronických atlasov (postriebrení 

surfisti – osoby nad 55 rokov, laická kartografia, ... ) 
• jazyková bariéra (preferovanie angličtiny, ... ) 
 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
DUTCH ATLAS INFORMATION SYSTEMUsing the Internet for electronic atlas data retrieval. Barend Köbben & Olev Koop. Dept. of Cartography, Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University. PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands 1997, http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.htmlhttp://www.nationaleatlas.nl/  - stránka národného atlasu HolandskaŠmída, Jiří (2007). Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno, MU Brno, dizertačná práca.    



Atlasová tvorba   
Delenie mapovej  (atlasovej) tvorby  Klasifikácia netechnologických aspektov mapovej tvorby 

Vondráková 2012 a 2014 

Význam jednotlivých netechnologických aspektov 

Anketový výskum 
rok 2012 
44 formulárov 
14 144 odpovedí 
 
Výskumné skupiny 
• tvorcovia 
• používatelia 
• producenti 
SWOT analýza 
 

Ekonomický – finančné náklady na  kartografickú tvorbu  
Estetický – výtvarné stvárnenie a dizajn diela bez ohľadu na kartografické metódy  
Etický – etické chovanie v procese kartografické tvorby (získanie dát, chovanie k 

zamestnancom, konkurenčný boj, ...) 
Geoinformačný – spôsob využitia znalostí a zručností geografických 
informačných systémov  /GIS / pri tvorbe 
Historický –  vplyv vývoja kartografie a spoločnosti v minulosti (kartografické 

zobrazenia a metódy, vžité znakové sady, spoločenská výchova, ...) 
Koncepčný – cieľ a účel mapy (čo mapa a akým spôsobom mapa vyjadruje  napr. 

analytické, komplexné a syntetické mapy) 
Legislatívny – vplyv legislatívy na kartografickú tvorbu (autorsko-právne aspekty, 

ochrana diel, ....) 
Metodologický –  postupy spracovania kartografických diel (metódy 

kartografického výskumu) 
Organizačný – zaistenie realizácie kartografickej produkcie a riadenie prác 
Politický –   vplyv súčasnej politickej situácie a informačnej politiky na 

kartografickú tvorbu (grantová a školská politika, informatizácia verejnej správy, 
... ) 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Vondráková , A. 2012. Význam vybraných netechnologických aspektů mapové tvorby v atlasové kartografii. In: Aktivity v kartografii 2012 – Zborník referátov zo seminára konaného 11. 10. 2012. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied.  



Ekonomický aspekt atlasovej tvorby   

Vondráková 2014 

Akú cenu ste ochotný zaplatiť za atlas? 

Ktoré parametre sú najdôležitejšie pri kúpe kartografických produktov ? 

1 EURO ≈  27 CZK    

Hodnota práce podľa tvorcov a producentov  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
SWOT analýzaSilné stránky- možnost strategického plánování produkce- možnost zajištění finanční stability- know-how- zkušenosti s kartografickou výrobou- historická tradicePříležitosti- využití existujících finančních modelů- sledování nových trendů ze zahraničí- oslovení širšího okruhu potenciálních zákazníků- expanze na zahraniční trhy- hledání „mezery“ na trhu kartografických dělSlabé stránky- nestabilita trhu- náklady na služby a zaměstnance- růst nákladů na tištěnou kartografickou produkci- omezená velikost českého trhu- náročnost požadavků uživatelůRizika- oslabení ekonomické aktivity v důsledkuekonomické krize- konkurence v oboru- nestabilita ekonomického sektoru- pokles objemu zakázek



Geoinformatický aspekt                                      Historický aspekt  

Vondráková 2014 

SWOT analýza 
 geoinformatického aspektu 

O aký typ digitálneho spracovania atlasu máte záujem? 

Koľko ste ochotný zaplatiť za digitálne spracovanie atlasu?  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
SWOT analýzaSilné stránky- možnost strategického plánování produkce- možnost zajištění finanční stability- know-how- zkušenosti s kartografickou výrobou- historická tradicePříležitosti- využití existujících finančních modelů- sledování nových trendů ze zahraničí- oslovení širšího okruhu potenciálních zákazníků- expanze na zahraniční trhy- hledání „mezery“ na trhu kartografických dělSlabé stránky- nestabilita trhu- náklady na služby a zaměstnance- růst nákladů na tištěnou kartografickou produkci- omezená velikost českého trhu- náročnost požadavků uživatelůRizika- oslabení ekonomické aktivity v důsledkuekonomické krize- konkurence v oboru- nestabilita ekonomického sektoru- pokles objemu zakázek



Politický aspekt atlasovej tvorby   

Vondráková 2014 

Odpovede skupín respondentov 
• používateľ (214) 
• tvorca (25) 
• producent  (12) 

Poznatky a odporúčania  



Schulz 2014 

Národné „štatistické“ atlasy 
 v štátoch Európy  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Schulz, T. (2014). The State of Official Statistical Mapping in Switzerland (and other European Countries). In Brus J., Vondrakova A., Vozenilek, V. Modern Trends in Cartography Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer International Publishing Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_4 A statistical map can, according to be defined today as a „map, which portrays by cartographic means of representation current societal and esp. socio-economic facts in a mainly analytical manner. In its core sense, it represents, by using primary sources and applying statistical methods, all spatial data collected by official statistical institutions through special surveys or censuses for a broad public insight”.  Schulz (2013) The Statistical Atlas. Studies on classificatory, conceptual, formal, technical and communication aspects. Dissertation, Technical University of Dresden  �



Štatistické atlasy vo Švajčiarsku  

Schulz 2014 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Statistical atlases can commonly be grouped into three main sub-groups (Schulz 2013): a) polythematic atlases (general statistical atlases showing all topics), b) monothematic or special-topic atlases (showing only topics like demography, agriculture or economy in one atlas) c) provisional editions (early atlases, which still show physical topics in their content and are strongly linked to other editions). Štatistická mapa/atlas (definícia)„map, which portrays by cartographic means of representation current societal and esp. socio-economic facts in a mainly analytical manner. In its core sense, it represents, by using primary sources and applying statistical methods, all spatial data collected by official statistical institutions through special surveys or censuses for a broad public insight”.  Schulz Thomas  (2013) The Statistical Atlas. Studies on classificatory, conceptual, formal, technical and communication aspects. Dissertation, Technical University of Dresden 



http://tigerweb.geo.census.gov/tigerwebmain/TIGERweb_main.html 

Štatistické atlasy v Spojených štátoch amerických  



Atlas Slovenskej socialistickej republiky 1980 
 (Slovenská akadémia vied a Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra) 
 
 
 
 
Etnografický atlas 1990  
 (Národopisný ústav SAV a Slovenská kartografia n. p.)  
 
 
 
 
Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002 
 (Ministerstvo životného prostredia SR a Esprit spol. s r. o.) 
 
 
 
 
 
Atlas obyvateľstva Slovenska 2006 
 (Univerzita Komenského v Bratislave)  
 

Atlasová tvorba na Slovensku  

Národné atlasy 

http://globus.sazp.sk/atlassr/ 



Atlasová tvorba na Slovensku  
všeobecno-zemepisné 

školské 

populárno-náučné 

turistické 

auto(cyklo)atlasy 

vedecko-odborné 



  

 
Editor: Mojmír Benža 

Autori: Mojmír Benža, Juraj Majo, Dagmar Kusendová, Pavol 
Tišliar 

Lektori: Štefan Šutaj, Milan Hájek 

Vydavateľ: DAJAMA (Daniel Kollár)  
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Mojmír Benža PhD. ( Ústav etnológie Slovenskej 
akadémie vied ) 

- editor atlasu a autor tematického obsahu máp 
zo sčítaní v r. 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 
a 2011  

Juraj Majo, Mgr. PhD.  ( Katedra humánnej 
geografie a demografie na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského )  

- autor tematického obsahu máp zo sčítaní v r. 
1880, 1890, 1900, 1910, 1921 a 1930 

Pavol Tišliar, doc. PhDr. PhD.  (Katedra etnológie a 
muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského ) 

- autor tematického obsahu máp zo sčítaní v r. zo 
sčítania r. 1940   

Dagmar Kusendová, doc. RNDr. PhD. ( Katedra 
humánnej geografie a demografie na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského) 

- autorka geodatabázového a kartografického 
spracovania všetkých máp  

Autori   

Mojmír Benža PhD. ( Ústav etnológie 
Slovenskej akadémie vied ) 

 - editor atlasu  
Juraj Majo, Mgr. PhD.  ( Katedra humánnej 

geografie a demografie na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského )  

- autor tematického obsahu máp všetkých 
sčítaní  
Dagmar Kusendová, doc. RNDr. PhD. (Katedra 

humánnej geografie a demografie na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského) 

-  autorka geodatabázového a kartografického 
spracovania všetkých máp (ArcGIS ® Desktop 
10)  



• komplexne zachytiť geografiu národností a náboženstiev na území Slovenska v širších 
časových a historických súvislostiach 

• absencia tohto obrazu v našej atlasovej tvorbe a odbornej literatúre  
• zozbieranie a systematizácia  štatistických a mapových dát a podkladov z predchádzajúcich 

prác a atlasových projektov  
• vhodné odborné a vedecké zacielenie autorov 
• získanie dotačného grantu   
• dobrá konštelácia „hviezd“ ... 

 

Dôvody vzniku atlasov  

Cieľová skupina 
• vedecká a odborná komunita »  vedecký charakter  atlasu  
• širšia verejnosť » encyklopedický charakter atlasu    



Obsah atlasov  

  
s. 1 – Titulný list 
s. 2 – predná tiráž 
s. 3 – Úvod 
s. 4-11 – 1. kapitola (lexikóny, etnické mapy, sčítania) 
               2. kapitola (mapové dvojstrany – národnostná štruktúra 

obcí, miest a okresov) 
s. 12-13 – sčítanie 1880 
s. 14-15 – sčítanie 1890 
s. 16-17 – sčítanie 1900 
s. 18-19 – sčítanie 1910 
s. 20-21 – sčítanie 1921 
s. 22-23 – sčítanie 1930 
s. 24-25 – sčítanie 1940 
s. 26-27 – sčítanie 1950 
s. 28-29 – sčítanie 1961 
s. 30-31 – sčítanie 1970 
s. 32-33 – sčítanie 1980 
s. 34-35 – sčítanie 1991 
s. 36-37 – sčítanie 2001 
s. 38-39 – sčítanie 2011 
s. 40-45 – 3. kapitola (vývin národnostnej štruktúry Slovenska) 
s. 46-47 – Zoznam prameňov a literatúry 
s. 48-55 – Štatistické tabuľky národnostná štruktúra okresov 
s. 56 – Metodické poznámky a zadná tiráž 

s. 1 – Titulný list 
s. 2 – predná tiráž 
s. 3 – Úvod 
s. 4-11 – 1. kapitola (lexikóny, náboženské mapy, sčítania) 
               2. kapitola (mapové dvojstrany – náboženská štruktúra 

obcí, miest a okresov) 
s. 12-13 – sčítanie 1851 
s. 14-15 – sčítanie 1857 
s. 16-17 – sčítanie 1869 
s. 18-19 – sčítanie 1880 
s. 20-21 – sčítanie 1890 
s. 22-23 – sčítanie 1900 
s. 24-25 – sčítanie 1910 
s. 26-27 – sčítanie 1921 
s. 28-29 – sčítanie 1930 
s. 30-31 – sčítanie 1940 
s. 32-33 – sčítanie 1950 
s. 34-35 – sčítanie 1991 
s. 36-37 – sčítanie 2001 
s. 38-39 – sčítanie 2011 
s. 40-45 – 3. kapitola (vývin náboženskej štruktúry Slovenska) 
s. 46-47 – Zoznam prameňov a literatúry 
s. 48-55 – Štatistické tabuľky  náboženská štruktúra okresov 
s. 56 –  Metodické poznámky a zadná tiráž 



- Atlasy spracúvajú štatistické údaje za viac ako 130-ročné časové obdobie. 
- Všetky mapy atlasu vznikli na základe oficiálnych výsledkov jednotlivých riadnych sčítaní obyvateľstva. 
- Atlasy používajú viacero máp administratívno-územného členenia Slovenska 
        župy/kraje, mestá, obce. 
- Do sčítania r. 1921 - mapy uhorského župného zriadenia.  
- Od sčítania r. 1930 - mapy súdobého administratívno-územného členenia na okresy a kraje. 
- Sčítanie obyvateľstva z r. 1940 pozostáva z údajov z územia Slovenskej republiky a okupovaného v rokoch 1938 

až 1945. 
- Na mapách štruktúry obcí sú údaje zväčša prerátané na počet súčasných obcí (k r. 2011).  
- Na mapách štruktúry miest sú do r. 1950 zobrazené slobodné kráľovské mestá, mestá so zriadeným 

magistrátom/župnými právomocami, od r. 1961  mestá s viac ako 10 tisíc obyvateľov.  
- Rozsah zobrazených miest bol závislý od podkladových zdrojov, v niektorých rokoch sú publikované údaje iba za 

vybraté mestá. 
- Použité kartografické metódy na zobrazenie demografických dát (program ArcGIS):  

- kartodiagramy (pre mapy miest, okresov/krajov/žúp)  
- bodová/hustotná kvalitatívna metóda (pre mapy obcí 
    dominantná/najpočetnejšia štruktúra v obci).   

 
 
 

Metodika 



Štatistické pramene  
Stránka ŠÚ SR 
Úvod > Hlavné oblasti > Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov > Staršie cenzy > Publikácie > Historicko-demografický 
lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=59389 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=10
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58369
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=59388
http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/89153755-7e9f-4bbc-bb6a-2a2a705a4059/1880.ZIP?MOD=AJPERES
http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/89153755-7e9f-4bbc-bb6a-2a2a705a4059/1880.ZIP?MOD=AJPERES


Štatistické pramene  

Schulz 2014 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Gahérová I. 2010. Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta (diplomová práca).  



Maketa a kapitoly atlasov  



Maketa mapy miest a okresov  a grafov    



Maketa mapy obcí (sčítanie v r. 2011)  



Inšpirácie z minulosti 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Kusendová D. 2013. Kartografické dielo Jána Mateja Korabinského. Kartografické listy, 21(2), 24-34. 



Inšpirácie z minulosti 

Fekete, Š. 1943  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Fekete, Š. 1943 Rozloženie vierovyznaní na Slovensku podľa sčítania ľudu z r. 1930. In: Novák, Ľ. (ed.): Slovenská akadémia vied a umení,. Bratislava, HROMÁDKA, J. (1943): Všeobecný zemepis Slovenska, s. 83–332. 



Inšpirácie z nedávnej minulosti 

http://globus.sazp.sk/atlassr/ 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002. Ministerstvo 



Perspektíva atlasov 

http://www.humannageografia.sk/demografickyatlas/ 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Demografický atlas Slovenskej republiky 2014 (eds. Bleha, B., Vaňo, B., Bačík, V.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave



Použité zdroje 

Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR a Esprit spol. s r. o. 
Atlas obyvateľstva Slovenska 2006. Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave. 
Atlas Slovenskej socialistickej republiky 1980. Bratislava: Slovenská akadémia vied a Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra. 
Demografický atlas Slovenskej republiky 2014 (Bleha, B., Vaňo, B., Bačík, V. eds.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave  
Etnografický atlas 1990. Bratislava: Národopisný ústav SAV a Slovenská kartografia n. p.  
Fekete, Š. 1943 Rozloženie vierovyznaní na Slovensku podľa sčítania ľudu z r. 1930. In: Novák, Ľ. (ed.): Slovenská akadémia vied a umení,. 

Bratislava. 
Gahérová I. 2010. Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 

(diplomová práca).  
Köbben B., Koop, O. 1997 Dutch atlas information system Using the Internet for electronic atlas data retrieval. Utrecht : Utrecht 

University. Dostupné on-line: http://kartoweb.itc.nl/kobben/dais/paper.html 
Kusendová D. 2013. Kartografické dielo Jána Mateja Korabinského. Kartografické listy, 21(2), 24-34.  
Majo, J. 2012 Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 1880-1910. Bratislava: Štatistický úrad, 2012.  
Multimediální učebnice kartografie a geoinformatiky 2005 (autor. V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská). Brno: 

Geografický ústav Masarykovy univerzity. Dostupné on-line:  http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/oprojektu.php 
Pravda 2003. Stručný lexikón kartografie. Bratislava: Geografický ústav SAV 
Schulz, T. 2014. The State of Official Statistical Mapping in Switzerland (and other European Countries). In: Brus J., Vondrakova A., 

Vozenilek, V. Modern Trends in Cartography Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer International Publishing 
Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_4 

Šmída, J. 2007. Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje. Brno:  MU Brno (dizertačná práca).  
Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra 1998. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
Vondráková , A. 2012. Význam vybraných netechnologických aspektů mapové tvorby v atlasové kartografii. In: Aktivity v kartografii 2012 – 

Zborník referátov zo seminára konaného 11. 10. 2012. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav 
Slovenskej akadémie vied. 

Vondráková, A. 2014. Netechnologické aspekty mapové tvorby. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Voženílek, V.  2001. Aplikovaná kartografia I.  Tematicke mapy. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci. 



Príjemný deň 
s  

atlasmi  
  

 Aktuálne výzvy v kartografii   26. novembra 2015  Bratislava   

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/101/category/geograficke-a-skolske-atlasy-a-zosity.xhtmlhttp://snaturou2000.sk/rastlinyxhttp://www.geology.sk/new/sk/sub/ms/atlasy_uvod
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